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Σημείωση του Μεταφραστή: 

Ήρθα σε επαφή με το έργο του C.S.Lewis (Clive Stapleton Lewis) κατά την διάρκεια των με-
ταπτυχιακών μου σπουδών στο University of Virginia. Ήταν τόσο συναρπαστικά τα βιβλία 
του και έτσι διάβασα αρκετά από αυτά. Ένα έργο που με δυσκόλεψε ιδιαίτερα ήταν το Mir-
acles a preliminary Study.  Θέλησα να εμβαθύνω σ’ αυτό. Καθώς τέλειωσα το διδακτορικό 
μου επιστρέψαμε οικογενειακώς στην Ελλάδα όπου λόγω της ασθένειας της συζύγου μου 
μετακομίσαμε στην Αλεξανδρούπολη και εκεί άρχισα να μελετώ ξανά το βιβλίο. Συνήθως 
όταν καταγράφω τις σημειώσεις μου κατανοώ περισσότερο, το ίδιο έκανα και γι’ αυτό το 
βιβλίο πράγμα που με οδήγησε να το δακτυλογραφώ καθώς το μετέφραζα. Μετά 40 χρόνια 
(2017) «σκάναρα» τις δακτυλογραφημένες μου σελίδες (εκτός από τα 5 πρώτα κεφάλαια 
που τα είχα «περάσει» στον υπολογιστή και τα είχα διορθώσει με τη βοήθεια της κόρης 
μου Ευνίκης). Λόγω του ότι το κείμενο ήταν πολυτονικό το σκανάρισμα ήταν πολύ κακής 
απόδοσης καθώς όλες οι περισπωμένες και πνεύματα μετατράπηκαν σε περίεργα σημάδια. 
Αυτό είχε αποτέλεσμα σχεδόν να το ξαναδακτυλογραφήσω. Ευχαριστώ το Θεό γιατί μου 
έδωσε την υπομονή να το τελειώσω.  

Παύλος Μίχας 
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Ι. Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 
«Αυτοί που θέλουν να πετύχουν πρέπει να ρωτούν τις σωστές προκαταρκτικές ερωτήσεις» 

Αριστοτέλης, Μεταφυσικά ΙΙ (ΙΙΙ) 
 
Σ’ όλη μου τη ζωή μόνο μια φορά συνάντησα ένα πρόσωπο που ισχυριζόταν ότι είχε δει φά-

ντασμα. Και το πιο ενδιαφέρον πράγμα για αυτή την ιστορία είναι ότι δεν πίστευε στην αθα-
νασία της ψυχής πριν να δει το φάντασμα, αλλά ακόμα και τώρα δεν πιστεύει. Λέει ότι αυτό 
που είδε θα πρέπει να ήταν κάποια αυταπάτη ή κάποιο τρικ των κλονισμένων της νεύρων. Και 
προφανώς μπορεί να έχει δίκιο. Με το να δεις κάτι δεν σημαίνει ότι θα το πιστέψεις αναγκα-
στικά. 

 
Γι αυτό το λόγο η ερώτηση, αν πραγματικά συμβαίνουν θαύματα δεν μπορεί να απαντηθεί 

απλά μόνο από την εμπειρία. Κάθε γεγονός που κάποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι θαύμα, 
είναι σε τελευταία ανάλυση κάτι που υπόκειται στις αισθήσεις μας, κάτι που είτε το είδαμε, ή 
το ακούσαμε, ή το αγγίξαμε, ή το μυριστήκαμε ή το γευθήκαμε. Και οι αισθήσεις μας δεν είναι 
αλάνθαστες. Αν κάτι παράξενο φαίνεται να συνέβη, μπορούμε πάντοτε να πούμε ότι πέσαμε 
θύματα αυταπάτης. Αν κρατούμε μια φιλοσοφία που αποκλείει κάθε τι το υπερφυσικό, έτσι 
θα αντιδρούμε. Τι μας διδάσκει μια εμπειρία, εξαρτάται από το είδος της φιλοσοφίας με την 
οποία ερμηνεύουμε την εμπειρία. Είναι λοιπόν άχρηστη η επίκληση της εμπειρίας πριν να τα-
κτοποιήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε τη φιλοσοφική ερώτηση. 

 
Αν η άμεση εμπειρία δεν μπορεί να αποδείξει ή να αποκλείσει το θαύμα ούτε και η ιστορία 

μπορεί. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι κάποιος μπορεί να αποφασίσει αν συνέβη ή όχι ένα 
θαύμα, εξετάζοντας τις ενδείξεις «σύμφωνα με τους συνηθισμένους κανόνες της ιστορικής έ-
ρευνας.»  Αλλά δεν μπορούμε να καθορίσουμε τους κανόνες μέχρις ότου να έχουμε αποφασί-
σει αν τα θαύματα είναι δυνατά ή όχι. Γιατί αν είναι αδύνατα τότε όσες και να’ ναι οι ιστορικές 
ενδείξεις δεν θα μπορούν να μας πείσουν. Εάν είναι δυνατά αλλά φοβερά απίθανα, τότε μόνο 
η μαθηματική ένδειξη θα μας πείσει ότι ένα θαύμα συνέβη:  και επειδή η ιστορία ποτέ δεν μας 
δίνει αυτό το βαθμό ενδείξεων για οποιοδήποτε γεγονüς, η ιστïρία ποτέ δεν θα μας πείσει για 
το ότι συνέβη. Εάν όμως τα θαύματα δεν είναι αφ’ εαυτού τους αδύνατα, τότε οι υπάρχουσες 
ενδείξεις είναι αρκετές για να μας πείσουν ότι ένας αριθμός θαυμάτων συνέβη. Το αποτέλε-
σμα λοιπόν  των ιστορικών μας ερευνών εξαρτάται από τις φιλοσοφικές απόψεις που είχαμε 
πριν να αρχίσουμε να κοιτάζουμε τις ενδείξεις. ¢ρα η φιλοσοφική ερώτηση πρέπει να έρθει 
πρώτη.  

 
Εδώ έχω ένα παράδειγμα του τι μπορεί να συμβεί αν παραλείψουμε το προκαταρκτικό φι-

λοσοφικό καθήκον, και τρέξουμε κατ’ ευθείαν στο ιστορικό. Σε ένα δημοφιλές βιβλίο σχολίων 
της Βίβλου  υπάρχει μια συζήτηση για την ημερομηνία συγγραφής του Τετάρτου Ευαγγελίου. 
Ο συγγραφέας λέγει ότι πρέπει να έχει γραφτεί μετά από την εκτέλεση του Αγίου Πέτρου, διό-
τι στο Τέταρτο Ευαγγέλιο, ο Χριστός παρουσιάζεται να προβλέπει την εκτέλεση του Πέτρου. 
«¸να βιβλίο» σκέφτεται ο συγγραφέας, «δεν μπορεί να έχει γραφτεί πριν από τα γεγονότα στα 
οποία αναφέρεται. «Βέβαια δεν μπορεί – εκτός αν μπορούν να συμβούν πραγματικές προ-
βλέψεις. Αν πραγματικά συμβαίνουν τότε αυτό το επιχείρημα καταρρίπτεται.  Και ο συγγρα-
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φέας δεν έχει καν συζητήσει αν μπορούν να συμβούν πραγματικές προβλέψεις. Μόνο αν είχε 
κάνει αυτό θα μπορούσε να φτάσει σ’ αυτό το συμπέρασμα για το Τέταρτο Ευαγγέλιο. Το έργο 
του λοιπόν είναι άχρηστο  για κάποιον που θα ήθελε να ξέρει αν πραγματικά γίνονται προ-
βλέψεις. Ο συγγραφέας αρχίζει την δουλειά του αφού ήδη έχει απαντήσει αρνητικά στην  ε-
ρώτηση, με επιχειρήματα που δεν μας αποκαλύπτει. 

 
Αυτό το βιβλίο έχει σαν σκοπό να είναι προκαταρκτικό για μία ιστορική μελέτη. Δεν είμαι δο-

κιμασμένος ιστορικός και δεν θα εξετάσω τις ιστορικές ενδείξεις για τα Χριστιανικά θαύματα. 
Η προσπάθεια μου είναι να βάλω τους αναγνώστες μου σε θέση να το κάνουν. Δεν έχει αξία να 
πάμε στα κείμενα πριν να έχουμε  μια ιδέα για την δυνατότητα και την πιθανότητα των θαυ-
μάτων. `Οσοι προϋποθέτουν ότι τα θαύματα δεν συμβαίνουν χάνουν απλώς την ώρα τους α-
νατρέχοντας στα κείμενα, γνωρίζουμε από πριν τα αποτελέσματα που θα βρουν γιατί έχουν 
αρχίσει αποφεύγοντας την ερώτηση. 
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2. Ο ΦΥΣΙΟΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΕΡΦΥΣΙΟΚΡΑΤΗΣ 
 
«Μπα σε καλό μου!» αναφώνησε η Κα Σνιπ «μα υπάρχει κανένας τόπος που να τολμούν οι 

άνθρωποι να ζουν πάνω από το έδαφος;»  «Ποτέ δεν άκουσα για ανθρώπους που ζουν κάτω 
από το έδαφος», απάντησε ο Τομ «πριν έλθω στην χώρα των γιγάντων». «`Ηλθες  στην χώρα 
των γιγάντων!» φώναξε η Κα Σνιπ  «μα γιατί, παντού χώρα των γιγάντων δεν είναι;» 

Ρόλαντ Κουιζ   Χώρα γιγάντων, κεφάλαιο ΧΧΧΙΙ 
 
Χρησιμοποιώ τη λέξη θαύμα1, με την έννοια της παρέμβασης στη Φύση μιας υπερφυσικής 

δύναμης. Εκτός αν υπάρχει επί πλέον από τη φύση κάτι που να μπορούμε να το αποκαλέσου-
με υπερφυσικό, δεν μπορούν να υπάρχουν θαύματα. Μερικοί  άνθρωποι πιστεύουν ότι δεν 
υπάρχει τίποτε άλλο εκτός από τη φύση, θα τους αποκαλέσω Φυσιοκράτες. Άλλοι νομίζουν ότι 
πλάι στη φύση υπάρχει κάτι άλλο: τους αποκαλώ Υπερφυσιοκράτες. Η πρώτη μας ερώτηση 
λοιπόν είναι : ποιος έχει δίκιο; ο Φυσιοκράτης ή ο Υπερφυσιοκράτης; Και εδώ έχουμε την πρώ-
τη δυσκολία. Πριν ο Φυσιοκράτης και  ο Υπερφυσιοκράτης μπορέσουν να αρχίσουν να συζη-
τούν τη διαφορά τους πρέπει σίγουρα να συμφωνήσουν στον ορισμό της Φύσης και της Υπερ-
φύσης. Αλλά δυστυχώς είναι σχεδόν αδύνατο να βρούμε ένα  τέτοιο ορισμό. Επειδή ακριβώς ο 
Φυσιοκράτης νομίζει ότι τίποτε άλλο δεν υπάρχει εκτός από τη φύση, η λέξη φύση σημαίνει γι 
αυτόν «όλα» ή «το όλο θέαμα» ή «ό,τι υπάρχει» . Και αν αυτό είναι που εννοούμε με την λέξη 
φύση, τότε βέβαια δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Η πραγματική ερώτηση μεταξύ του  Φυσιοκράτη 
και του Υπεφυσιοκράτη, μας ξέφυγε. Μερικοί φιλόσοφοι έχουν ορίσει ως φύση «ό,τι  αντιλαμ-
βανόμαστε με τις πέντε αισθήσεις μας». Αλλά και αυτό δεν είναι ικανοποιητικό, γιατί δεν αντι-
λαμβανόμαστε με αυτό τον τρόπο τα συναισθήματα μας παρ’ όλο που αυτά είναι «φυσικά».  
Για να αποφύγουμε αυτό το αδιέξοδο και να ανακαλύψουμε σε τι διαφέρουν πραγματικά ο 
Φυσιοκράτης και ο Υπερφυσιοκράτης, ας προσεγγίσουμε το πρόβλημα μας με ένα πιο πλάγιο 
τρόπο. 

Αρχίζω θεωρώντας  τις ακόλουθες φράσεις. (1)Είναι αυτά τα φυσικά του δόντια ή όχι;  (2)Το 
σκυλί στη φυσική του κατάσταση έχει ψείρες.  (3) Θέλω να φύγω μακριά από τις καλλιεργημέ-
νες εκτάσεις και τους δρόμους και να μείνω μόνος με τη φύση.  (4) Να’ σαι φυσικός. Γιατί επη-
ρεάζεσαι τόσο πολύ;  (5)Μπορεί να ‘ταν σφάλμα που τη φίλησα, αλλά ήταν τόσο φυσικό. 

 
Μπορεί να ανακαλυφθεί κάτι κοινό στο νόημα όλων αυτών των χρήσεων της λέξης φυσικός. 

Τα φυσικά δόντια είναι αυτά που αναπτύσσονται στο στόμα, δεν χρειάζεται να τα σχεδιάσου-
με, ούτε να τα εφαρμόσουμε. Του σκυλιού η φυσική κατάσταση είναι αυτή στην οποία θα πέ-
σει αν δεν πάρουμε σαπούνι και νερό για να την προλάβουμε. Η ύπαιθρος στην οποία βασι-
λεύει  κυρίαρχη η φύση, είναι εκεί που το έδαφος, ο καιρός και η βλάστηση παράγουν τα απο-
τελέσματα τους χωρίς τη βοήθεια και τα εμπόδια του ανθρώπου. Η φυσική συμπεριφορά του 
ανθρώπου θα ήταν η συμπεριφορά που θα είχε, αν δεν έκανε τον κόπο να την αλλάξει.  Το 
φυσικό φιλί είναι το φιλί  που δίνεται όταν δεν παρεμβαίνουν επιφυλάξεις  σεμνότητας και 
                                                           
1 Δε θα έδιναν αυτόν τον ορισμό πολλοί θεολόγοι. Δεν τον υιοθετώ γιατί νομίζω ότι είναι κάτι καλύτερο από αυτό που θεω-
ρούν αυτοί ως ορισμό, αλλά επειδή είναι χονδροειδής και «λαϊκός», με βοηθά με να χειριστώ πιο εύκολα τα ερωτήματα που ο 
«συνήθης αναγνώστης» πιθανόν να έχει όταν διαβάζει ένα βιβλίο για Θαύματα  
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ηθικής. Σε όλα τα παραδείγματα με τη λέξη φύση, εννοούμε ότι κάτι συνέβη «εφ’ εαυτού», 
«όπως θέλει». Η λέξη φύση συνδέεται με το ρήμα φύω που σημαίνει αναπτύσσομαι, λατινικά 
natura  με το ρήμα γεννώ. Φυσικό  είναι αυτό που φυτρώνει, που βγαίνει, που δημιουργείται 
από μόνο του: αυτό που δίνεται, που ήδη υπάρχει: το αυθόρμητο, το χωρίς σκοπό, το αζήτητο. 

Ο Φυσιοκράτης πιστεύει ότι το τελικό γεγονός, αυτό που δεν μπορείς να το αναλύσεις πιο 
πέρα, είναι μια τεράστια πορεία σε χώρο και χρόνο που προχωρά μόνη της. Μέσα σε όλο αυτό  
το  σύστημα κάθε ξεχωριστό γεγονός (όπως το ότι τώρα και κάθεσαι και διαβάζεις αυτό το βι-
βλίο) συμβαίνει επειδή κάποιο άλλο γεγονός έχει συμβεί σε τελευταία ανάλυση επειδή συμ-
βαίνει το ολικό  γεγονός.  Κάθε ειδικό γεγονός (όπως αυτή η σελίδα) είναι ότι είναι, γιατί άλλα 
πράγματα είναι ότι είναι και έτσι τελικά επειδή το όλο σύστημα είναι ότι είναι. `Ολα τα πράγ-
ματα και γεγονότα είναι τόσο πολύ αλληλοσυνδεδεμένα μεταξύ τους που ούτε ένα απ’ αυτά 
μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει τη παραμικρή ανεξαρτησία από «την όλη κατάσταση».  Τίποτε δε 
συμβαίνει «από μόνο του» εκτός με την έννοια ότι, σε κάποιο ορισμένο χώρο ή χρόνο δείχνει 
τη δική του ύπαρξη ή τη δική του συμπεριφορά που ανήκει στη «φύση» (αυτό το μεγάλο αλ-
ληλοσυνδεδεμένο σύνολο) σαν ένα όλο.  `Έτσι κανένας ολοκληρωμένος Φυσιοκράτης δεν πι-
στεύει στην ελευθερία της βούλησης: γιατί ελευθερία της βούλησης θα σημαίνει ότι τα αν-
θρώπινα όντα θα είχαν την δυνατότητα της ανεξάρτητης δράσης, τη δυνατότητα να κάνουν 
κάτι παραπάνω ή διαφορετικό από αυτά που συμπεριλαμβάνονται στην ολική πορεία των γε-
γονότων. Και μια τέτοια ανεξάρτητη δυνατότητα για δημιουργία γεγονότων είναι κάτι που αρ-
νείται ο Φυσιοκράτης.  Αυθορμητισμός, πρωτοτυπία, δράση  «αφ’ εαυτού’, είναι ένα αποκλει-
στικό προνόμιο για «το σύνολο» που αποκαλεί ο φυσιοκράτης φύση. 

Ο υπεφυσιοκράτης συμφωνεί με τον φυσιοκράτη ότι πρέπει να υπάρχει κάτι που υπάρχει 
αφ’ εαυτού, κάποιο βασικό Γεγονός, που είναι ανόητο να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε την 
ύπαρξη του, γιατί αυτό το  Γεγονός είναι το ίδιο η βάση ή η απαρχή όλων των εξηγήσεων. Αλλά 
δεν ταυτοποιεί αυτό το γεγονός με «το όλο θέαμα». Νομίζει ότι τα πράγματα χωρίζονται σε 
δύο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία βρίσκουμε είτε πράγματα, είτε (πιο πιθανό) ένα Αντι-
κείμενο ποι8υ είναι πιο βασικό και αρχικό, που υπάρχει αφ’ εαυτού. Στην δεύτερη κατηγορία 
βρίσκουμε  αντικείμενα που είναι αποτελέσματα από το  `Ενα Αντικείμενο. Το βασικό Αντικεί-
μενο είναι η αιτία για την ύπαρξη όλων των άλλων πραγμάτων. Υπάρχει από μόνο   του, τα άλ-
λα υπάρχουν γιατί Αυτό υπάρχει. Θα  πάψουν να υπάρχουν, εάν ποτέ πάψει να τα διατηρεί 
στην ύπαρξη, θα αλλάξουν εάν τα αλλάξει. 

Η διαφορά μεταξύ των δύο απόψεων μπορεί να εκφραστεί  λέγοντας ότι  ο Φυσιοκράτης δί-
νει μια δημοκρατική ενώ ο Υπερφυσιοκράτης μια μοναρχική εικόνα της πραγματικότητας. Ο 
Φυσιοκράτης νομίζει ότι το προνόμιο του να «είσαι ο εαυτός σου» βρίσκεται στην ολική μάζα 
των πραγμάτων, όπως σε μία δημοκρατία η κυριαρχία βρίσκεται στην όλη μάζα του λαού. Ο 
Υπερφυσιοκράτης πιστεύει ότι αυτό το δικαίωμα βρίσκεται σε ορισμένα αντικείμενα ή (πιο 
πιθανό) σε «ένα Αντικείμενο» και όχι σε άλλα, όπως σε μια πραγματική μοναρχία, ο βασιλιάς 
έχει την εξουσία ενώ ο λαός δεν την έχει. Και όπως σε μία δημοκρατία όλοι οι πολίτες είναι 
ίσοι, έτσι και για το φυσιοκράτη το ένα πράγμα ή γεγονός έχει την ίδια αξία όπως και κάθε άλ-
λο, με την έννοια ότι όλα εξαρτώνται κατά τον ίδιο τρόπο από το όλο σύστημα των πραγμά-
των. Πραγματικά κάθε ένα απ’ αυτά είναι ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται το όλο σύστημα 
σε κάποιο ειδικό σημείο του χρόνου και του χώρου. Ο υπεφυσιοκράτης από την άλλη πλευρά, 
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πιστεύει ότι το αρχικό ή αυθύπαρκτο αντικείμενο, βρίσκεται σε ένα διαφορετικό επίπεδο και 
είναι πιο σημαντικό από τα άλλα αντικείμενα.  

Σ’ αυτό το σημείο, πιθανό να υποπτευθούμε ότι η πίστη στο Υπερφυσικό εμφανίστηκε δια-
βάζοντας στο Σύμπαν τη δομή των μοναρχικών κοινωνιών. Αλλά τότε με τον ίδιο τρόπο θα 
πούμε ότι η φυσιοκρατία αναπτύχθηκε διαβάζοντας στο Σύμπαν τη δομή των  μοντέρνων δη-
μοκρατιών. Οι δύο απόψεις λοιπόν, ακυρώνουν η μία την  άλλη και δε μας βοηθούν στο να 
αποφασίσουμε ποια απ’ τις δύο θεωρίες είναι η σωστή. Πραγματικά μας θυμίζουν ότι η Υπερ-
φυσιοκρατία είναι η χαρακτηριστική φιλοσοφία της μοναρχικής εποχής ενώ η Φυσιοκρατία 
είναι η φιλοσοφία της δημοκρατικής, με την έννοια ότι η Υπερφυσιοκρατία  ακόμα και αν είναι 
λανθασμένη θα την πίστευε η μεγάλη πλειοψηφία του μη σκεπτόμενου λαού πριν τετρακόσια 
χρόνια, όμως η Φυσιοκρατία ακόμη και αν είναι λανθασμένη, θα την πίστευε η μεγάλη μάζα 
του μη σκεπτόμενου λαού σήμερα. 

Καθένας θα έχει δει ότι το `Ενα Αυθύπαρκτο Αντικείμενο – ή η μικρή τάξη των αυθύπαρκτων 
αντικειμένων – στα οποία πιστεύει ο Υπεφυσιοκράτης , είναι αυτά που ονομάζουμε θεό ή 
θεούς. Προτείνων στο υπόλοιπο του βιβλίου να εξετάσουμε μόνο τη μορφή της Υπεφυσιοκρά-
της που πιστεύει στον `Ενα Θεό, γιατί από τη μια μεριά ο πολυθεϊσμός δεν είναι ζωτικό θέμα 
για τους περισσότερους από τους αναγνώστες μου, και γιατί ακόμη και αυτοί που πίστευαν 
στους πολλούς θεούς, στην πραγματικότητα πολύ σπάνια  τους παρουσίαζαν σαν δημιουργούς 
του Σύμπαντος και αυθύπαρκτους. Οι θεοί της  Ελλάδας δεν ήταν πραγματικά υπερφυσικοί με 
την αυστηρή έννοια που δίνω στη λέξη. Ήταν παράγωγα του ολικού συστήματος των πραγμά-
των στα οποία συμπεριλαμβανόντουσαν. Αυτό μας εισάγει σε μια σημαντική διάκριση.  

Η διαφορά μεταξύ Φυσιοκρατίας και Υπερφυσιοκρατίας, δεν είναι ακριβώς η ίδια όπως τη 
διαφορά μεταξύ της πίστης και της απιστίας στον Θεό. Η Φυσιοκρατία χωρίς να πάψει να είναι 
ο εαυτός της, θα μπορούσε να δεχτεί ένα είδος θεού. Το μεγάλο αλληλοσυνδεδεμένο γεγονός 
που  ονομάζεται Φύση μπορεί να είναι τέτοιο που να  δημιουργήσει σε κάποιο στάδιο μια με-
γάλη κοσμική διάνοια, ένα έμφυτο «Θεό» ο οποίος δημιουργείται από την όλη διεργασία, ό-
πως δημιουργείται το ανθρώπινο μυαλό (σύμφωνα με το Φυσιοκράτη) από τους ανθρώπινους 
οργανισμούς. `Ενας Φυσιοκράτης δεν θα είχε αντίρρηση για ένα τέτοιο είδος Θεού. Η αιτία 
είναι η εξής. `Ενας τέτοιος Θεός δε θα βρίσκεται έξω από τη Φύση, ή το όλο σύστημα, δεν θα 
υπήρχε «αφ’ εαυτού». Θα ήταν «το όλο θέαμα» που είναι το πραγματικό Γεγονός, και ένας 
τέτοιος θεός θα ήταν απλώς ένα από τα αντικείμενα ( ακόμα και αν ήταν το πιο ενδιαφέρον 
απ’ όλα) που περιέχει ο ολικό γεγονός. Η Φυσιοκρατία όμως δε δέχεται ότι υπάρχει ένας θεός 
που στέκεται έξω από τη Φύση και που να την έχει δημιουργήσει. 

Μπορούμε τώρα, να καθορίσουμε τη διαφορά μεταξύ Φυσιοκράτη και Υπερφυσιοκράτη, 
παρά το γεγονός ότι δεν εννοούν το ίδιο πράγμα με τη λέξη Φύση.  Ο Φυσιοκράτης πιστεύει 
ότι μία μεγάλη διεργασία, ή «γίγνεσθαι» υπάρχει «αφ’ εαυτού» σε χώρο και χρόνο, και ότι τί-
ποτε άλλο δεν υπάρχει – ότι λέμε ειδικά γεγονότα και αντικείμενα δεν είναι παρά τα μέρη στα 
οποία αναλύουμε τη μεγάλη αυτή διεργασία ή τα σχήματα τα οποία λαμβάνει η διεργασία σε 
δεδομένες στιγμές και σε δεδομένα σημεία του χώρου.  Αυτή τη μόνη, ολική πραγματικότητα 
την αποκαλεί Φύση. Ο Υπερφυσιοκράτης πιστεύει ότι ένα πράγμα που υπάρχει από μόνο Του, 
έχει δημιουργήσει το πλαίσιο του χώρου και του χρόνου και την ακολουθία των συστηματικά 
συνδεδεμένων γεγονότων που τους γεμίζουν Αυτό το πλαίσιο, και αυτό το γέμισμα το αποκα-
λεί Φύση. Μπορεί να είναι και μπορεί να μην είναι η μόνη πραγματικότητα που το Αρχικό Ον 
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έχει δημιουργήσει. Μπορεί να υπάρχουν και άλλα συστήματα δίπλα σ’ αυτό το σύστημα που 
το καλούμε Φύση.  

 
Κατά μία έννοια μπορεί να υπάρχουν αρκετές «φύσεις». αυτή η έννοια θα πρέπει να διαχω-

ριστεί από αυτό που κοινά λέμε  «πολλαπλότητα κόσμων»  - δηλ. διάφορα Ηλιακά συστήματα 
ή διάφορους γαλαξίες, «σύμπαντα νησίδες» που υπάρχουν σε απομακρυσμένα μέρη του ίδιου 
χώρου και χρόνου. Αυτά όσο και αν είναι απομονωμένα, θα είναι μέρη της ίδιας φύσης όπως 
είναι ο Ήλιος μας: είναι αλληλοσυνδεδεμένα με το να έχουν σχέσεις το ένα με το άλλο, σχέσεις 
χωρικές και χρονικές, επίσης  σχέσεις  αιτίου και αιτιατού. Και ακριβώς είναι αυτή η αμοιβαία 
αλληλοσύνδεση μέσα στο σύστημα, που μας κάμει να το ονομάζουμε Φύση. `Αλλες Φύσεις 
μπορεί να μην είναι καθόλου χωροχρονικές: αν μια από αυτές ήταν, ο χώρος τους και ο χρόνος 
τους δεν θα είχαν καμιά χωρική ή χρονική σχέση με τους δικούς μας. Είναι ακριβώς αυτή η 
ασυνέχεια, αυτή η έλλειψη αλληλοσύνδεσης, που μας δικαιώνει  στο να τις αποκαλούμε δια-
φορετικές Φύσεις. Αυτό δε σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει καμία απολύτως σχέση μεταξύ τους, 
θα είχαν τη συγγένεια ότι παράχθηκαν από την ίδια Υπερφυσική πηγή. Θα ήταν  από αυτή την 
άποψη σαν δύο διαφορετικά μυθιστορήματα του ίδιου συγγραφέα.: δεν υπάρχει άλλο μονο-
πάτι από αυτά που λέγει ο Πικουïυΐκ στο Pickwick Papers σο οτιδήποτε λέγει η Κα Gamp στο 
Martin Hezzlewitt. `Ομοια δεν θα υπήρχε μονοπάτι από ένα γεγονός που συμβαίνει στη μία 
Φύση με ένα γεγονός που συμβαίνει στη άλλη κανονικά. Με «κανονική» σχέση εννοώ μία που 
υπάρχει λόγω του χαρακτήρα των δύο συστημάτων. `Εχουμε βάλει τη διευκρίνηση «κανονική» 
γιατί δεν ξέρουμε εκ των προτέρων εάν ο Θεός δε φέρει δύο Φύσεις σε μερική επαφή σε κά-
ποιοι ειδικό σημείο: Αυτός ίσως επιτρέπει σε διαλεγμένα γεγονότα στη μία, να παράγουν απο-
τελέσματα στην άλλη. Θα υπήρχε λοιπόν  σε ορισμένα σημεία  μια μερική αλληλοσύνδεση, 
αλλά αυτό δε θα μετέτρεπε τις δύο Φύσεις σε μία, γιατί η ολική αμοιβαιότητα που κάνει μια 
Φύση, θα έλειπε και η σπασμωδική αυτή αλληλοσύνδεση δε θα παραγόταν από το ένα ή το 
άλλο σύστημα, αλλά από τη θεία ενέργεια που τα έφερε μαζί.  Εάν αυτό συνέβαινε, κάθε μία 
από τις δύο Φύσεις θα ήταν «Υπερφυσική» σε σχέση με την άλλη:  αλλά το γεγονός της επα-
φής τους, θα ήταν υπερφυσικό σε μια πιο απόλυτη έννοια – όχι ότι θα είναι πέρα από αυτή η 
ετούτη  τη Φύση αλλά πέρα από κάθε φύση. Θα ήταν ένα είδος θαύματος. Το άλλο είδος θα 
ήταν θεία «παρέμβαση» όχι με το να φέρνονται σε επαφή οι δύο φύσεις αλλά απλώς παρεμ-
βαίνοντας.  

`Ολα αυτά προς το παρόν είναι καθαρές εικασίες. Με κανένα τρόπο δεν υποστηρίζεται από 
την Υπερφυσιοκρατία ότι συμβαίνουν θαύματα. Ο Θεός (το αρχικό αντικείμενο) μπορεί ποτέ 
να μην παρεμβαίνει στο  φυσικό σύστημα που δημιούργησε. Εδώ δημιούργησε περισσότερα 
από ένα συστήματα, μπορεί ποτέ να μη φέρει σε επαφή το ένα με το άλλο. 

Αλλά αυτό είναι μια ερώτηση που χρειάζεται περισσότερη μελέτη. Εάν αποφασίσουμε ότι η 
Φύση δεν είναι το μόνο πράγμα που υπάρχει, τότε δεν μπορούμε να πούμε εκ των προτέρων 
ότι είναι ασφαλής ή όχι από θαύματα. Υπάρχουν πράγματα έξω απ’ αυτή: δε ξέρουμε αν μπο-
ρούν να μπουν μέσα. Αν όμως η Φυσιοκρατία είναι αποδεκτή ως θεωρία, τότε ξέρουμε εκ των 
προτέρων ότι τα θαύματα είναι αδύνατα: τίποτε δε μπορεί να μπει στη Φύση απ’ έξω, γιατί 
δεν υπάρχει τίποτε απ’ έξω που να μπορεί να μπει μέσα, γιατί η Φύση είναι το κάθε τι που υ-
πάρχει.  Χωρίς αμφιβολία γεγονότα που στην άγνοια μας τα αποκαλούμε θαύματα συμβαί-
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νουν: αλλά στην πραγματικότητα θα είναι (όπως κι στα κοινά γεγονότα) ένα αναπόφευκτο α-
ποτέλεσμα  του χαρακτήρα του όλου συστήματος. 

Η πρώτη μας λοιπόν εκλογή θα είναι μεταξύ Φυσιοκρατίας και Υπερφυσιοκρατίας. 
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3.  Η ΑΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙOΚΡΑΤΗ 

«Δε μπορούμε να έχουμε δύο τρόπους, και καμιά κοροϊδία στην περιορισμένη μας λογική … δε 
διορθώνει το δίλημμα.» 

L. A. RICHARDS 

Principles of Literary Criticism 

Εάν η Φυσιοκρατία είναι σωστή τότε κάθε πεπερασμένο πράγμα ή γεγονός πρέπει (κατ’ αρχήν) 
να εξηγείται από το όλο σύστημα. Λέγω «να εξηγείται κατ’  αρχήν», γιατί δε θα ζητήσουμε από 
τους Φυσιοκράτες, σε μια δεδομένη στιγμή να είναι σε θέση να εξηγήσουν λεπτομερειακά κά-
θε φαινόμενο. Προφανώς πολλά φαινόμενα θα εξηγηθούν μόνο όταν η επιστήμη θα προο-
δεύσει πιο πολύ, αλλά εάν η Φυσιοκρατία πρόκειται να γίνει παραδεκτή, έχουμε το δικαίωμα 
να απαιτήσουμε το κάθε πράγμα να εξηγείται με όρους του ολικού συστήματος.  Εάν υπάρχει 
κάποιο πράγμα που να αδυνατούμε να το εξηγήσουμε κατ’ αρχήν, τότε καταστρέφεται η Φυ-
σιοκρατία. Εάν αναγκαιότητες της λογικής μας αναγκάζουν να επιτρέψουμε έστω και σ’ ένα 
τέτοιο πράγμα , να έχει ένα οποιοδήποτε βαθμό ελευθερίας από το ολικό σύστημα – εάν κά-
ποιο έχει  ένα δικό του βάσιμο ισχυρισμό ότι είναι κάτι παραπάνω από  μια έκφραση του χα-
ρακτήρα  του ολικού συστήματος – τότε θα έχουμε εγκαταλείψει τη Φυσιοκρατία.  Γιατί με την 
Φυσιοκρατία λέμε ότι μόνο η Φύση – το όλο αλληλοσυνδεδεμένο σύστημα υπάρχει.  Και εάν 
αυτό είναι σωστό τότε κάθε πράγμα και γεγονός θα το εξηγούσαμε χωρίς να μένει κανένα υ-
πόλοιπο, με το να είναι ένα αναγκαίο αποτέλεσμα του συστήματος. Το όλο σύστημα όντας αυ-
τό που είναι θα πρέπει να έρχεται σε αντίφαση με τον εαυτό  του εάν δεν διάβαζες αυτό το 
βιβλίο τώρα και αντίστροφα η μόνη αιτία που διαβάζεις τώρα πρέπει να είναι ότι το όλο σύ-
στημα όντας τέτοιο που είναι σ’ αυτό τον τόπο και χρόνο ήταν μοιραίο να ακολουθήσει αυτή 
την πορεία.  

`Έχει φανεί μια απειλή εναντίον της αυστηρής Φυσιοκρατίας, πάνω στην οποία δε θέλω να 
βασίσω κανένα επιχείρημα αλλά νομίζω ότι πρέπει να την έχουμε υπ’ όψη. Οι παλιότεροι επι-
στήμονες πίστευαν ότι και τα μικρότερα σωματίδια της ύλης κινούνται σύμφωνα με αυστη-
ρούς νόμους, με άλλα λόγια ότι η κίνηση κάθε ενός σωματιδίου είναι αλληλοσυνδεδεμένη με 
το όλο σύστημα της Φύσης. Μερικοί σύγχρονοι επιστήμονες φαίνεται πιστεύουν – εάν τους 
καταλαβαίνω καλά – ότι δεν είναι έτσι. Φαίνεται ότι πιστεύουν ότι κάθε μονάδα της ύλης (που 
είναι χοντροκοπιά να την ονομάσουμε σωματίδιο) κινείται με ένα ακαθόριστο ή τυχαίο τρόπο, 
κινείται πράγματι «αφ εαυτού» ή «για λογαριασμό του». Η τάξη που βλέπουμε στα μικρότερα 
ορατά σώματα εξηγείται από το γεγονός ότι καθένα από αυτά περιέχει εκατομμύρια από μο-
νάδες και ότι οι νόμοι των μέσων όρων ισοπεδώνουν τις ιδιοσυγκρασίες της συμπεριφοράς 
κάθε μονάδας. Η κίνηση της μονάδας δεν είναι δυνατό να υπολογιστεί, όπως δεν είναι δυνατό 
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να υπολογιστεί το αποτέλεσμα του ριξίματος ενός νομίσματος. Η  κίνηση όμως της πλειοψη-
φίας δισεκατομμυρίων μονάδων μπορεί να προβλεφτεί, όπως αν έριχνες ένα νόμισμα ένα ε-
κατομμύριο φορές  θα μπορούσες να προβλέψεις ίσο αριθμό από κορώνες και γράμματα. Τώ-
ρα θα πρέπει να πούμε ότι αν αυτή η θεωρία είναι σωστή, τότε έχουμε παραδεχτεί στην πραγ-
ματικότητα, κάτι άλλο από τη Φύση. Εάν η κίνηση των ατομικών μονάδων «είναι αφ’ εαυτού» 
δηλ. γεγονότα που δεν εμπλέκονται με άλλα γεγονότα, τότε αυτά τα συμβάντα δεν είναι ένα 
μέρος της Φύσης. Θα ήταν πραγματικά ένα μεγάλο τράνταγμα στις συνήθειες μας να τα απο-
καλέσουμε υπερφυσικά. Νομίζω ότι πρέπει να τα αποκαλέσουμε υποφυσικά. Αλλά όλη μας η 
πεποίθηση, ότι η Φύση δεν έχει πόρτες και ότι δεν υπάρχουν πραγματικότητες έξω από αυτήν 
στις οποίες να μπορούν να ανοίξουν πόρτες έχουν εξαφανιστεί. Προφανώς υπάρχει κάτι έξω 
απ’ αυτήν, το υποφυσικό, κι’ αυτό το υποφυσικό έχουν σαν ρίζα όλα τα γεγονότα και συμβά-
ντα που υπάρχουν. `Όλα τα γεγονότα φαίνονται να δίνονται από το Υποφυσικό στη Φύση. Και 
αν με το Υποφυσικό έχει ανοίξει μια πίσω πόρτα στη Φύση, και αν μέσα απ’ αυτή την πόρτα 
μπορούν να δίνονται γεγονότα από το Υποφυσικό στη Φύση, τότε θα μπορούμε να πούμε, ότι 
υπάρχει και μια μπρος πόρτα προς αυτό που θα το ονομάσουμε Υπερφυσικό  και μέσα απ’ αυ-
τή θα μπορούν να δίνονται γεγονότα στη Φυσική. 

Ανέφερα αυτή τη θεωρία γιατί μας φωτίζει αρκετά μερικές αντιλήψεις – έννοιες που θα χρη-
σιμοποιήσουμε αργότερα. Από την δική μου πλευρά δεν  επιμένω στην ορθότητα της. `Όσοι 
(σαν κι  εμένα) έχουν μια μάλλον φιλοσοφική και όχι τόσο επιστημονική μόρφωση, βρίσκουν 
δύσκολο να πιστέψουν ότι οι επιστήμονες πραγματικά εννοούν αυτό που λένε. Δε μπορώ να 
φανταστώ να λένε τίποτε παραπάνω παρά ότι είναι αδύνατο να υπολογίσουμε τις κινήσεις των 
σωματιδίων, αλλά ότι αυτές δεν είναι τυχαίες και χωρίς νόμους. Και αν ακόμη εννοούν κατά 
γράμμα τη θεωρία τους, ο απλός άνθρωπος δε μπορεί να έχει σιγουριά ότι  αύριο η επιστημο-
νική εξέλιξη δε θα έχει καταργήσει όλη την ιδέα του  Υποφυσικού.  Γιατί σκοπός της επιστήμης 
είναι να προοδεύει. `Έτσι θεληματικά αλλάζω θέμα. 

Είναι φανερό ότι οτιδήποτε αντιλαμβανόμαστε πέραν των αμέσων αντιλήψεων μας, το συ-
μπεραίνουμε μέσα από τις αντιλήψεις μας.  Δεν εννοώ ότι αρχίζουμε σαν τα παιδιά βλέποντας 
τις αντιλήψεις μας σαν «ενδείξεις» και μετά συζητώντας συνειδητά για την ύπαρξη του χώρου 
και του χρόνου, της ύλης και των άλλων ανθρώπων. Εννοώ ότι αν είμαστε αρκετά μεγάλοι για 
να καταλαβαίνουμε την ερώτηση, η πίστη μας για την ύπαρξη οτιδήποτε άλλου (π.χ.  του Ηλι-
ακού συστήματος, της Ισπανικής Αρμάδας) αν τυχόν αμφισβητηθεί, τότε το επιχείρημα μας για 
την υπεράσπιση της θα πάρει την μορφή των λογικών συμπερασμάτων από τις άμεσες μας α-
ντιλήψεις. Σε μια γενική μορφή η αντίληψη μας θα έχει τη μορφή:  ‘επειδή μου παρουσιάζο-
νται χρώματα, ήχοι, σχήματα, ευχαριστήσεις, πόνοι που δε μπορώ να επιβλέψω τέλεια ή να 
ελέγξω, και επειδή όσο περισσότερο τα ερευνώ τόσο περισσότερο ή συμπεριφορά τους εμφα-
νίζεται κανονική και συστηματική, πρέπει  να υπάρχει κάτι έξω από εμένα και πρέπει να είναι 
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συστηματικό. «Μέσα σ’ αυτό το γενικό συμπέρασμα να υπάρχουν όλα τα είδη από σειρές ει-
δικών συμπερασμάτων που θα μας οδηγούν σε πιο ειδικά και λεπτομερειακά συμπεράσματα. 
Συμπεραίνουμε την Εξέλιξη από τα απολιθώματα: συμπεραίνουμε την ύπαρξη των εγκεφάλων 
μας από αυτά που βρίσκουμε μέσα στα κρανία άλλων όντων σαν του εαυτούς μας  στο ανατο-
μείο. 

`Όλη η δυνατή γνώση, στηρίζεται πάνω στην εγκυρότητα της λογικής, δηλ. του συλλογισμού. 
Εάν το αίσθημα της βεβαιότητας που εκφράζουμε με τις λέξεις πρέπει, άρα και διότι, είναι μια 
πραγματική αντίληψη του πως πρέπει να είναι τα πράγματα έξω από το μυαλό μας τότε ωραί-
α. Αλλά αν αυτό το αίσθημα είναι μόνο μέσα στο νου μας και δεν είναι μια γνήσια  επίγνωση 
για τις πραγματικότητες έξω από αυτό – εάν απλώς μας δίνει τον τρόπο και  τυχαίνει να δου-
λεύει το μυαλό μας – τότε δε μπορεί να υπάρχει γνώση. 

Συμπεραίνεται λοιπόν, ότι καμιά περιγραφή του σύμπαντος δε μπορεί να είναι σωστή εκτός αν 
αυτή η περιγραφή μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε μια σωστή επίγνωση. Μια θεωρία που 
θα εξηγούσε  οτιδήποτε άλλο, αλλά αυτή μας έκανε αδύνατο να πιστέψουμε ότι η σκέψη μας 
είναι σωστή, θα ήταν απορρίψιμη.  Διότι για να φτάσουμε σ’ αυτή τη θεωρία, φτάσαμε με την 
σκέψη, και αν η σκέψη δεν έχει αξία τότε και αυτή η θεωρία γκρεμίζεται, θα έχει καταστρέψει 
την ίδια της την αξιοπιστία. Θα ήταν ένα επιχείρημα που θα αποδείκνυε ότι κανένα επιχείρημα 
δεν είναι σωστό, μια  απόδειξη ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις – που είναι ανοησία. Πρέπει να 
πιστέψουμε στην ορθότητα της λογικής σκέψης, και δεν πρέπει να πιστέψουμε σε τίποτε που 
δεν είναι συνεπές με αυτή την αρχή.  Αλλά πρέπει να πιστέψουμε στην ισχύ της σκέψης μόνο 
κάτω από ορισμένες συνθήκες. Θεωρείστε τις ακόλουθες φράσεις. (1) «Νομίζει ότι αυτό το 
σκυλί είναι επικίνδυνο επειδή το είδε πολλές φορές φιμωμένο και έχει παρατηρήσει ότι οι τα-
χυδρόμοι  αποφεύγουν το σπίτι αυτό» .  (2) «Νομίζει ότι το σκυλί αυτό  είναι επικίνδυνο γιατί 
είναι μαύρο. `Όταν ήταν παιδί τον δάγκασε ένας μαύρος σκύλος και από τότε φοβάται τα 
μαύρα σκυλιά.» 

Και οι δύο φράσεις μας εξηγούν γιατί ο άνθρωπος πιστεύει ότι πιστεύει. Αλλά η μια δυναμώ-
νει την αξία της σκέψης ενώ η άλλη την αποδυναμώνει. Γιατί όταν ανακαλύπτουμε την αιτία 
μιας σκέψης σε άλλες περιπτώσεις αυτό ενισχύει τη σκέψη ενώ σε άλλες περιπτώσεις την δυ-
σφημεί. επειδή η μια αιτία είναι καλή αιτία  ενώ η άλλη είναι κακή αιτία; `Όμως το ψυχολογικό 
σύμπλεγμα του ενός άνδρα για τα μαύρα σκυλιά δεν είναι μια κακή αιτία με την έννοια ότι εί-
ναι μια αδύναμη ή μη αποτελεσματική αιτία. Αν ο άνθρωπος βρίσκεται σε μια αρκετά παθολο-
γική κατάσταση, ίσως θα του είναι  αδύνατο να αντισταθεί και μ’ αυτή την έννοια θα είναι μια 
εξίσου καλή αιτία για τη πίστη του στο ότι η γη περιστρέφεται είναι η μέρα και η νύχτα. Η 
πραγματική διαφορά είναι ότι στην πρώτη περίπτωση η πίστη του ανθρώπου προκαλείται από 
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κάτι το λογικό (με επιχείρημα βγαλμένο από παρατηρημένα γεγονότα) ενώ στον άλλο προκα-
λείται από κάτι παράλογο. 

Μπορούμε πράγματι να εκφράσουμε σαν κανόνα ότι καμία σκέψη δεν είναι έγκυρη, εάν μπο-
ρεί πλήρως να εξηγηθεί σαν αποτέλεσμα μη λογικών αιτίων. Κάθε αναγνώστης αυτού του βι-
βλίου εφαρμόζει τον κανόνα του βιβλίου κάθε μέρα. Εάν ένας σοβαρός άνθρωπος σου λέγει 
ότι το σπίτι είναι γεμάτο με αρουραίους ή με φίδια τον προσέχεις -  εάν όμως ξέρεις ότι η πί-
στη του για τους αρουραίους και τα φίδια οφείλεται σε παραλήρημα που οφείλεται σε μέθη, 
ούτε καν νοιάζεσαι για να κοιτάξεις. Ακόμα και αν υποπτεύεσαι μια παράλογη αιτία, αρχίζεις 
να προσέχεις λιγότερα σ’ αυτά που πιστεύει ένας άνθρωπος.  Η απαισιόδοξη άποψη του φίλου 
σου για την Ευρωπαϊκή κατάσταση σε ανησυχεί λιγότερο εάν γνωρίζεις ότι ο φίλος σου πάσχει 
από το συκώτι του. Αντίστροφα, όταν ανακαλύψουμε ότι κάποια πεποίθηση είναι λανθασμέ-
νη, τότε ψάχνουμε για παράλογες αιτίες (“ήμουν κουρασμένος” – “βιαζόμουν” – “ήθελα να το 
πιστέψω”). `Όλη η διαλυτική δύναμη του Μαρξισμού και του Φροϋδισμού προς τις παραδοσι-
ακές πεποιθήσεις οφείλεται στον ισχυρισμό τους ότι εκθέτουν παράλογες αιτίες σ’ αυτές.  Εάν 
ένας Μαρξιστής διαβάζει αυτές τις γραμμές θα μουρμουρίζει μέσα του, “όλα αυτά τα επιχει-
ρήματα στην πραγματικότητα οφείλονται στο ότι ο συγγραφέας είναι ένας αστός”  και έτσι 
εφαρμόζει  τον κανόνα που ανέφερα.  Επειδή θεωρεί ότι οι σκέψεις μου έχουν παράλογη αιτί-
α, γι’ αυτό τις απορρίπτει.  `Όλες οι σκέψεις που έχουν τέτοια αίτια δεν έχουν αξία. Ποτέ στην 
συνηθισμένη μας σκέψη δεν κάνουμε εξαίρεση στον κανόνα αυτό.  

Τώρα θα ήταν τελείως παράλογο ενώ εφαρμόζουμε τον κανόνα αυτό σε κάθε μια ξεχωριστή 
σκέψη που συναντάμε, να μην την εφαρμόζουμε σ’ όλες τις σκέψεις, αν τις πάρουμε σαν ένα 
σύνολο. Κάθε ξεχωριστή σκέψη δεν έχει αξία εάν είναι αποτέλεσμα παράλογων αιτίων.  Προ-
φανώς  τότε όλη η διεργασία της ανθρώπινης σκέψης, που ονομάζουμε Λογική, είναι εξίσου 
χωρίς αξία εάν είναι το αποτέλεσμα παράλογων αιτίων. Λοιπόν και κάθε θεωρία για το Σύμπαν 
που παρουσιάζει το ανθρώπινο μυαλό ως αποτέλεσμα παράλογων αιτίων είναι απαράδεκτη, 
γιατί θα ήταν απόδειξη ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα όπως  αποδείξεις, που είναι βέβαια α-
νοησία.  

Αλλά η Φυσιοκρατία, όπως κοινώς πιστεύεται,  είναι ακριβώς μια θεωρία αυτού του είδους. 
Το μυαλό σαν κάθε άλλο ειδικό πράγμα ή γεγονός  υποτίθεται ότι είναι απλώς το προϊόν του 
ολικού συστήματος.  Υποτίθεται ότι δεν είναι τίποτε παραπάνω απ’ αυτό, ότι δεν έχει τη δύνα-
μη να “ακολουθεί  έναν αυτόνομο δρόμο του”. Και το ολικό σύστημα δε θεωρείται ότι είναι 
λογικό. `Όλες λοιπόν οι σκέψεις οποιεσδήποτε και αν είναι, είναι αποτέλεσμα παράλογων αι-
τίων και τίποτε άλλο. Το καλύτερο κομμάτι επιστημονικής σκέψης προκαλείται από τον ίδιο 
παράλογο τρόπο όπως οι σκέψεις ενός ανθρώπου του οποίου ένα κοκαλάκι πιέζει τον εγκέφα-
λο του.  Εάν εφαρμόζουμε τον κανόνα αυτό και οι δύο περιπτώσεις μας δίνουν σκέψεις χωρίς 



 
 
12 
 
αξία. Και αν σταματήσουμε να εφαρμόζουμε τον κανόνα δεν είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. 
Γιατί τότε ο Φυσιοκράτης θα πρέπει να παραδεχτεί ότι σκέψεις που παράγονται από σεληνια-
σμό ή από αλκοολισμό είναι εξίσου καλές όσο οι δικές του σκέψεις. `Ο,τι είναι σάλτσα για την 
χήνα είναι σάλτσα για τον χήνο. Ο Φυσιοκράτης δε μπορεί να καταδικάζει τις σκέψεις άλλων 
ανθρώπων γιατί έχουν  παράλογες αιτίες και να εξακολουθεί να πιστεύει στις δικές που εξίσου 
έχουν (εάν η Φυσιοκρατία είναι σωστή) παράλογες αιτίες. 

 Το πιο σύντομο και απλούστερο σχήμα αυτού του επιχειρήματος είναι αυτό που δίνε-
ται από τον καθηγητή JBS HALDANE στο βιβλίο του “δυνατοί κόσμοι”. Γράφει, “εάν οι διανοη-
τικές διεργασίες καθορίζονται μόνο από την κίνηση των ατόμων μέσα στον εγκέφαλο μου, δεν 
έχω καμιά αιτία να πιστέψω ότι είναι οι σωστές… και έτσι δεν έχω κανένα λόγο να πιστεύω ότι 
το μυαλό μου αποτελείται από άτομα.” Εάν απέφυγα αυτή τη μορφή επιχειρήματος, το έκανα 
γιατί δε θέλω να χρησιμοποιήσω σ' αυτό το στάδιο της συζήτησης μια τόσο δύσκολη έννοια 
όσο η έννοια της ύλης. Η δυσκολία για τα άτομα δεν είναι ότι είναι υλικά (οτιδήποτε κι αν αυ-
τό σημαίνει) αλλά το ότι είναι προφανώς χωρίς λογικό. Και αν ακόμα ήταν λογικά δεν μου πα-
ράγουν τις πεποιθήσεις μου με το να συζητήσουν τίμια μαζί μου και να με αναγκάσουν να 
σκεφτώ με ένα ειδικό τρόπο. Είμαι ακόμη κάτω από την επίδραση της γυμνής δύναμης: οι πε-
ποιθήσεις μου έχουν αιτίες χωρίς λογική.  

 Μια προσπάθεια να ξεφύγουμε από αυτήν την δυσκολία μπορεί να γίνει σύμφωνα με 
τις ακόλουθες σκέψεις. Ακόμα κι αν οι σκέψεις παράγονται από αιτίες χωρίς λογική, ίσως να 
συμβαίνει ότι από καθαρή σύμπτωση να είναι μερικές από αυτές σωστές - όπως μπορεί το 
μαύρο σκυλί να είναι στην πραγματικότητα επικίνδυνο αν και ο λόγος που το θεωρεί έτσι ο 
άνθρωπος δεν έχει αξία. Έτσι άτομα των οποίων οι σκέψεις συνέβη να είναι οι πιο σωστές κα-
τά ένα τυχαίο τρόπο, από άλλους θα είχαν ένα θετικό στοιχείο στην πάλη τους για επιβίωση. 
Και εάν οι τρόποι σκέψης μπορούν να κληρονομηθούν, η φυσική επιλογή θα εξάλειφε βαθ-
μιαία ή θα ξεκαθάριζε τους ανθρώπους που θα είχαν τον χρήσιμο τύπο σκέψης. Μπορεί λοι-
πόν να έχει προέλθει με αυτόν τον τρόπο το σημερινό είδος του ανθρώπινου μυαλού - το είδος 
της σκέψης που επέζησε - που να είναι ανεκτά αξιόπιστο.  

 Αλλά αυτό δεν ευσταθεί. Πρώτον, αυτό το επιχείρημα είναι σωστό μόνο αν υπάρχει 
αυτό που ονομάζεται κληρονομικότητα, πάλη για επιβίωση και εξάλειψη των ειδών. Αλλά οτι-
δήποτε γνωρίζουμε γι' αυτά τα πράγματα - βέβαια για την ύπαρξη τους στο παρελθόν - προέρ-
χεται μόνο μέσα από λογικά συμπεράσματα.  Έτσι λοιπόν, μόνο αν ξεκινήσεις υποθέτοντας την 
ισχύ των λογικών συμπερασμάτων, δεν μπορείς να ξέρεις οτιδήποτε γι' αυτά. Πρέπει λοιπόν 
να προϋποθέσεις την ισχύ των λογικών συμπερασμάτων πριν ακόμα αρχίσεις την συζήτηση για 
την αξία τους. Και μια απόδειξη που ξεκινά προϋποθέτοντας το πράγμα που πάει να υποδείξει 
είναι άχρηστη. Αλλά ας το ακυρώσουμε αυτό το σημείο. Ας υποθέσουμε ότι μας έχουν δώσει 
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σαν σωστά την κληρονομικότητα και τα λοιπά. Ακόμα και τότε όμως, οι διεργασίες της σκέψης 
μας φέρνουν αλήθεια μόνο αν μας επιτραπεί να παραδεχτούμε ότι “επειδή μια σκέψη είναι 
χρήσιμη, άρα λοιπόν είναι (τουλάχιστον σε ένα βαθμό) σωστή.” Αλλά κι αυτό είναι ένα λογικό 
συμπέρασμα. Εάν το εμπιστευτείς, τότε για μια ακόμη φορά προϋποθέτεις την ισχύ αυτού που 
πας να αποδείξεις.  

 Για να αποφύγουμε ατέλειωτη σπατάλη χρόνου πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτό θα 
συμβεί σε κάθε συζήτηση που προσπαθεί να αποδείξει ή να καταρρίψει την ισχύ της σκέψης. 
Απλώς προσπαθώντας να συζητήσεις, να επιχειρηματολογήσεις, έχει προϋποθέσει το υπό συ-
ζήτηση θέμα. Όλα τα επιχειρήματα για την εγκυρότητα της σκέψης κάνουν μια σιωπηρή και 
παράνομη εξαίρεση προς χάριν αυτού του κομματιού σκέψης που κάνεις τώρα. Πρέπει να το 
αφήσεις έξω από τη συζήτηση και απλώς να το πιστέψεις με τον παλιό τρόπο. Έτσι ο Φροϋδι-
στής αποδεικνύει ότι όλες οι σκέψεις είναι απλώς αποτελέσματα συμπλεγμάτων εκτός από τις 
σκέψεις που αποδεικνύουν τον ισχυρισμό του. Ο Μαρξιστής αποδεικνύει ότι όλες οι σκέψεις 
είναι εξαρτημένες από την τάξη - εκτός από τη σκέψη που ο ίδιος σκέφτεται όταν το λέει. Είναι 
λοιπόν αδύνατο να ξεκινήσουμε με οποιαδήποτε άλλα δεδομένα και από αυτά να βρούμε αν η 
σκέψη είναι κάτι που έχει κύρος. Πρέπει να κάνεις ακριβώς το αντίθετο - πρέπει να ξεκινήσεις 
παραδεχόμενος το αυταπόδεικτο της λογικής σκέψης και μετά να πιστέψεις σε οτιδήποτε άλλο 
μόνο αν συμφωνεί με αυτά τα δεδομένα. Η εγκυρότητα της σκέψης είναι κεντρική: όλα τα άλ-
λα πράγματα πρέπει να προσαρμοστούν με αυτό όσο το δυνατόν καλύτερα.  

 Μερικοί από τους Φυσιοκράτες που συνάντησα προσπαθούν να διαφύγουν λέγοντας 
ότι δεν υπάρχει βάση για την πίστη ότι η σκέψη μας είναι έγκυρη μα αυτό δεν τους απασχολεί 
καθόλου.  «Εφόσον δουλεύουν» λένε «και παραδεχόμαστε ότι δεν μπορούμε να συζητήσουμε 
από αυτό το αν μας δίνουν μια σωστή περιγραφή μιας οποιασδήποτε εξωτερικής πραγματικό-
τητας. Αλλά δε νοιαζόμαστε. Δεν μας ενδιαφέρει η αλήθεια. Οι τρόποι της σκέψης μας φαίνε-
ται ότι βοηθούν την ανθρωπότητα να κρατηθεί ζωντανή και αυτό είναι όλο που μας ενδιαφέ-
ρει». Πέφτει κανείς στον πειρασμό να απαντήσει πως κάθε ελεύθερος άνθρωπος επιθυμεί την 
αλήθεια όσο και τη ζωή: πως κάποιος που είναι μανιακός μονάχα με τη ζωή δεν είναι περισσό-
τερο αξιοσέβαστος από ένα κοκαϊνομανή. Αλλά οι γνώμες μπορούν να διαφέρουν πάνω σ' αυ-
τό το σημείο. Η πραγματική απάντηση είναι ότι εκτός αν οι Φυσιοκράτες μας παρουσιάσουν 
την Φυσιοκρατία σαν μια αποδεκτή θεωρία, τότε δεν έχουμε καμιά αντιδικία μαζί τους. Μπο-
ρείς να συζητήσεις με ένα άνθρωπο που λέει, “το ρύζι είναι ανθυγιεινό”, αλλά ποτέ δεν μπο-
ρείς, ούτε έχεις την ανάγκη να συζητήσεις με έναν άνθρωπο που λέει: “το ρύζι είναι ανθυγιει-
νό, αλλά δεν ισχυρίζομαι ότι αυτό είναι κατ' ανάγκη σωστό.” Νομίζω ότι όλη αυτή η εγκατά-
λειψη του ισχυρισμού για την κατοχή της αλήθειας δεν είναι παρά ένα τέχνασμα της τελευταί-
ας στιγμής. Εάν οι Φυσιοκράτες δεν ισχυρίζονται ότι έχουν όλη την αλήθεια, δεν θα έπρεπε να 
μας είχαν προειδοποιήσει νωρίτερα για αυτό το γεγονός; Γιατί πραγματικά, από όλα τα βιβλία 



 
 
14 
 
που έχουν γράψει και στα οποία περιγράφουν την συμπεριφορά του πιο απομακρυσμένου 
νεφελώματος, του πιο ντροπαλού φωτονίου και του πιο προϊστορικού ανθρώπου, ένας παίρ-
νει την ιδέα ότι ισχυρίζονται ότι δίνουν μια σωστή περιγραφή των πραγματικών αντικειμένων. 
Το γεγονός είναι ότι αυτό το ισχυρίζονται σχεδόν πάντα. Ο ισχυρισμός εγκαταλείπεται μονάχα 
όταν τους ασκείται πίεση από την ερώτηση που συζητήσαμε σ' αυτό το κεφάλαιο, και όταν αυ-
τή η πίεση αποχωρεί, τότε ο ισχυρισμός αυτός σιωπηλά επαναλαμβάνεται.  
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4. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΦΥΣΗ 

 

"Σε όλη τη μακρά παράδοση της Ευρωπαϊκής Σκέψης έχει ειπωθεί, όχι από όλους αλλά 
από τους πιο πολλούς ανθρώπους, η εν πάση περιπτώσει από αυτούς που έχουν το δι-
καίωμα να ακουστούν, ότι η Φύση, αν και είναι ένα πράγμα που υπάρχει πραγματικά, 
δεν υφίσταται αφ' εαυτού ή δικαιωματικά αλλά είναι ένα πράγμα που εξαρτάται για την 
ύπαρξη του από κάτι άλλο." (R.G.Collinwood: The idea of Nature) 

 

Εάν το επιχείρημα μας είναι σωστό, η λογική σκέψη ή η Λογική δεν είναι αλληλοσυνδε-
δεμένη με το μεγάλο αλληλοσυνδεδεμένο γεγονός των μη λογικών γεγονότων που απο-
καλούμε Φύση. Δεν ισχυρίζομαι ότι η συναίσθηση στο σύνολο της πρέπει να τοποθετη-
θεί στην ίδια θέση. Δεν χρειάζεται να αποκλείσουμε τις χαρές, τους πόνους, τους φό-
βους, τις ελπίδες, τις τρυφερότητες και τις διανοητικές εικόνες. Καμιά αντίφαση δεν θα 
επακολουθούσε αν τα αποκαλούσαμε μέρος της Φύσης. Η διάκριση που κάνουμε δεν 
είναι μεταξύ "ύλης" και "νου", πολύ λιγότερο μεταξύ "ψυχής" και "σώματος" (δύσκολες 
λέξεις και οι τέσσερις τους) αλλά μεταξύ Λογικής και Φύσης: το σύνορο βρίσκεται όχι 
εκεί που ο "εξωτερικός κόσμος" τελειώνει και όπου αυτό που συνήθως καλώ "εαυτός 
μου" αρχίζει, αλλά μεταξύ Λογικής και της όλης μάζας των μη λογικών γεγονότων, είτε 
φυσικών είτε φυσιολογικών. 

Στο σύνορο βρίσκουμε πολλή κυκλοφορία, αλλά είναι κυκλοφορία μιας κατεύθυνσης. 
Είναι ένα γεγονός της καθημερινής εμπειρίας ότι οι Λογικές Σκέψεις μας προκαλούν και 
μας βοηθούν να αλλάζουμε την πορεία της Φύσης - της φυσιολογικής Φύσης, όταν με 
μαθηματικά χτίζουμε γέφυρες, ή της ψυχολογικής Φύσης, όταν εφαρμόζουμε επιχειρή-
ματα για να αλλάξουμε τα συναισθήματα μας. Επιτυγχάνουμε στο να αλλάξουμε την 
εξωτερική φύση πιο συχνά και πιο δραστικά από ό,τι την ψυχολογική, αλλά τουλάχιστον 
μπορούμε να κάνουμε κάτι και στις δύο. Από την άλλη μεριά, η Φύση είναι ανίσχυρη να 
παράγει Λογική σκέψη: όχι επειδή ποτέ δεν μεταβάλλει την δική μας σκέψη αλλά επειδή 
την στιγμή που το πετυχαίνει (γι' αυτήν ακριβώς την αιτία) παύει να είναι λογική σκέψη. 
Γιατί  όπως έχουμε δει, μια σειρά σκέψεων χάνει όλα τα λογικά διαπιστευτήρια από τη 
στιγμή που θα αποδειχτεί ότι είναι αποτέλεσμα παράλογων αιτίων. Όταν η Φύση προ-
σπαθεί να επέμβει  σε λογικές σκέψεις, το μόνο που κατορθώνει είναι να τις εξοντώσει. 
Αυτή είναι η περίεργη κατάσταση που επικρατεί στο σύνορο. Η Φύση μπορεί να κάνει 
επιδρομή στη Λογική μόνο για να εξοντώσει, αλλά η Λογική μπορεί να εισβάλλει στη 
Φύση για να πάρει αιχμαλώτους ή ακόμα και να δημιουργήσει αποικίες. Κάθε αντικείμε-
νο που βλέπεις γύρω σου αυτή τη στιγμή - οι τοίχοι, το ταβάνι, η επίπλωση, το βιβλίο, 
τα πλυμένα σου χέρια, τα κομμένα σου νύχια, όλα μαρτυρούν τον αποικισμό της Φύσης 
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από τη Λογική: γιατί κανένα από αυτά τα πράγματα δε θα ήταν σ' αυτήν την κατάσταση, 
εάν η Φύση είχε αφεθεί μόνη της. Κι αν παρακολουθείς το επιχείρημα όσο προσεχτικά 
επιθυμώ, αυτή η προσοχή προέρχεται από συνήθειες που η Λογική έχει επιβάλει στις 
περιπλανήσεις της προσωπικότητας μας. Εάν όμως από την άλλη μεριά ένας πονόδο-
ντος ή μια ανησυχία σε εμποδίζουν αυτή τη στιγμή από το να προσέχεις, τότε η φύση 
παρεμβαίνει πραγματικά στην προσωπικότητα σου, αλλά όχι για να παράγει μια και-
νούρια ποικιλία σκέψης, αλλά (όσο είναι στο χέρι της) μόνο για να σταματήσει την λογι-
κή εξολοκλήρου.  

 Με άλλα λόγια, η σχέση μεταξύ Φύσης και Υπερφύσης είναι αυτό που μερικοί 
άνθρωποι ονομάζουν ασύμμετρη σχέση. Η αδελφότητα π.χ. είναι μια συμμετρική σχέση 
γιατί αν ο Α είναι ο αδελφός του Β, ο Β είναι αδελφός του Α. Η σχέση μεταξύ πατέρα και 
γιου είναι μια ασύμμετρη σχέση γιατί αν ο Α είναι ο πατέρας του Β, ο Β δεν είναι ο πατέ-
ρας του Α. Η σχέση μεταξύ Λογικής και Φύσης είναι τέτοιου είδους. Η Λογική δε σχετίζε-
ται με την Φύση όπως η Φύση με τη Λογική.  

 Γνωρίζω πολύ καλά πόσο ενοχλητική είναι η εικόνα, που άρχισε να διαγράφεται, 
γι' αυτούς που έχουν ανατραφεί  με την Φυσιοκρατία. Πρόκειται  ειλικρινά για μια εικόνα 
στην οποία η Φύση (τουλάχιστον στην επιφάνεια του πλανήτη μας) είναι γεμάτη από 
μικρές τρύπες που σε κάθε μια απ' αυτές επεμβαίνει κάτι διαφορετικό από την ίδια, δη-
λαδή η Λογική. Θέλω μόνο να σας παρακαλέσω πριν πετάξετε το βιβλίο στην άκρη, να 
κρίνετε με συνέπεια εάν η ενστικτώδης σας απέχθεια για μια τέτοια αντίληψη είναι 
πραγματικά λογική ή είναι μόνο συναισθηματική ή αισθητική. Γνωρίζω ότι ο πόθος για 
ένα σύμπαν που είναι όλο ένα κομμάτι και όπου καθετί είναι το ίδιο πράγμα όπως καθε-
τί άλλο - μια συνέχεια, ένας άραφος ιστός, ένα δημοκρατικό σύμπαν - είναι βαθιά ριζω-
μένος στη μοντέρνα καρδιά: όχι λιγότερο στη δική μου από ό,τι στη δική σας. Έχουμε 
όμως καμιά βεβαιότητα ότι τα πράγματα είναι έτσι; Μήπως δεχόμαστε σαν εσωτερική 
πιθανότητα αυτό που στην πραγματικότητα δεν είναι παρά μια ανθρώπινη επιθυμία για 
καθαρότητα και αρμονία; Ο Βάκωνας μας είχε προειδοποιήσει πολύ καιρό πριν ότι "Η 
ανθρώπινη αντίληψη έχει την τάση να υποθέτει την ύπαρξη περισσότερης τάξης και κα-
νονικότητας στον κόσμο από όση βρίσκει. Και αν και υπάρχουν πολλά πράγματα που 
είναι μοναδικά και δεν έχουν το ταίρι τους, παρ' όλα αυτά εφευρίσκει γι' αυτά παράλληλα 
και συζυγή και συγγενικά, τα οποία όμως στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν. Έτσι δη-
μιουργήθηκε ο μύθος πως τα ουράνια σώματα κινούνται πάνω σε κυκλικές τροχιές" 
(Novum Organum: I.45). Νομίζω ότι ο Βάκων είχε δίκιο. Η Επιστήμη έχει κάνει την 
πραγματικότητα να φαίνεται λιγότερο ομοιογενής από ό,τι την περιμέναμε να είναι: ο 
Νευτώνειος ατομισμός είναι αυτό που περιμέναμε (κι επιθυμούσαμε) πολύ περισσότερο 
από την Κβαντομηχανική.  

 Εάν υπομείνεις για μια στιγμή την προτεινόμενη εικόνα της Φύσης, μπορούμε να 
εξετάσουμε τον άλλο παράγοντα - τις Αιτίες ή τις Λογικές Αιτίες που της επιτίθενται. Εί-
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δαμε ότι η Λογική Σκέψη δεν είναι μέρος του συστήματος της Φύσης. Μέσα σε κάθε άν-
θρωπο υπάρχει μία περιοχή δραστηριότητας (οσοδήποτε μικρή), που είναι έξω κι ανε-
ξάρτητη από τη Φύση. Σε σχέση με τη Φύση, η Λογική Σκέψη λειτουργεί "για λογαρια-
σμό της" ή υπάρχει "από μόνη της." Αυτό δεν σημαίνει ότι η λογική σκέψη υφίσταται 
απόλυτα από μόνη της. Μπορεί να είναι ανεξάρτητη από τη φύση με το να βρίσκεται σε 
εξάρτηση από κάτι άλλο. Γιατί δεν είναι η εξάρτηση γενικά που καταστρέφει την αξιοπι-
στία της σκέψης, μα η εξάρτηση από το παράλογο. Το ένα βήμα σε ένα επιχείρημα ε-
ξαρτάται από το προηγούμενο κι όταν αυτό συμβαίνει, τόσο το καλύτερο για το επιχεί-
ρημα αυτό. Η λογική ενός ανθρώπου οδηγείται να δει πράγματα με τη βοήθεια της λογι-
κής ενός άλλου ανθρώπου, και αυτό δεν έχει τίποτα το κακό. Παραμένει λοιπόν αναπά-
ντητο αν η λογική ενός ανθρώπου υπάρχει από μόνη της ή αν εξαρτάται από κάποια 
(λογική) αιτία - που στην πραγματικότητα δεν είναι παρά μια άλλη Λογική. Αυτή η Λογι-
κή θεωρητικά θα εξαρτάται από κάποια τρίτη Λογική και ούτω καθεξής. Δεν θα είχε ση-
μασία πόσο μακριά θα προχωρούσε κανείς αυτήν την ακολουθία, αν σε κάθε επίπεδο η 
εκάστοτε Λογική βασιζόταν πάνω σε μια άλλη. "Αλτ!" πρέπει να φωνάξεις μόνο όταν 
σου ζητάνε να παραδεχτείς Λογική που προέρχεται από μη-λογική, γιατί αν δεν φωνά-
ξεις, όλη η σκέψη χάνει την αξία της. Πρέπει λοιπόν, νωρίτερα ή αργότερα να παραδε-
χτείς μια Λογική που υπάρχει ανεξάρτητη. Το πρόβλημα είναι αν εσύ κι εγώ μπορούμε 
να είμαστε μια τέτοιου είδους Λογική.  

 Η ερώτηση σχεδόν δίνει την απάντηση από μόνη της, σα θυμηθούμε τι σημαίνει 
ανεξάρτητη ύπαρξη. Σημαίνει αυτό που οι Φυσιοκράτες αποδίδουν στο "όλο θέαμα" και 
οι Υπερφυσιοκράτες αποδίδουν στο Θεό. Για παράδειγμα, αυτό που υπάρχει από μόνο 
του, πρέπει να υπάρχει σε όλη την αιωνιότητα, γιατί, αν κάτι άλλο το έκανε να υπάρχει, 
τότε δεν υπάρχει από μόνο του αλλά λόγω κάποιου άλλου. Πρέπει επίσης να υπάρχει 
αδιάκοπα: δεν μπορεί δηλαδή να πάψει να υπάρχει και μετά να ξαναρχίσει. Γιατί έχο-
ντας πάψει να υπάρχει δεν μπορεί προφανώς να ανακαλέσει τον εαυτό του ξανά στην 
ύπαρξη, και αν κάποιος άλλος το ανακαλούσε, θα σήμαινε πως ήταν κάτι το εξαρτημέ-
νο. Εξάλλου είναι προφανές ότι η Λογική μου έχει αυξηθεί βαθμιαία από τη γέννηση μου 
και ότι διακόπτεται για μερικές ώρες στον ύπνο. Εγώ λοιπόν δεν μπορώ να είμαι η αυ-
θύπαρκτη Λογική που ποτέ δεν κοιμάται ή ναρκώνεται. Εάν όμως υπάρχουν σκέψεις 
που είναι έγκυρες, μια τέτοια Λογική πρέπει να υπάρχει και πρέπει να είναι η πηγή της 
δικής μου, που είναι ατελής και διακοπτόμενη. Τα ανθρώπινα μυαλά δεν είναι λοιπόν οι 
μόνες υπερφυσικές οντότητες που υπάρχουν. Δεν έρχονται από το πουθενά. Κάθε ένα 
απ' αυτά έρχεται στη Φύση από την Υπερφύση: κάθε ένα έχει την ρίζα του στην αιώνια 
αυθύπαρκτη λογική ύπαρξη που αποκαλούμε Θεό. Κάθε ένας είναι ένα κλαδί, μια αιχμή 
πάνω σε δόρυ, μια επιδρομή της υπερφυσικής πραγματικότητας στη Φύση.  

 Μερικοί εδώ ίσως να ρωτήσουν: εάν η Λογική τη μια είναι στο μυαλό μου και την 
άλλη όχι, τότε δεν θα ήταν καλύτερο αντί να λέω ότι "Εγώ" είμαι ένα αποτέλεσμα της 
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Αιώνιας Λογικής να λέω απλά ότι η Αιώνια Λογική εργάζεται περιστασιακά μέσα από 
τον οργανισμό μου αφήνοντας με ένα απλό φυσικό ον; Ένα σύρμα δεν παύει να είναι 
σύρμα επειδή το ηλεκτρικό ρεύμα πέρασε από μέσα του. Αλλά το να μιλάμε μ' αυτόν 
τον τρόπο είναι κατά τη γνώμη μου το ίδιο με το να ξεχνάμε τι είναι συλλογισμός (σκέ-
ψη). Δεν είναι ένα αντικείμενο που μας χτυπά, ούτε μια αίσθηση που νιώθουμε. Η σκέ-
ψη δεν "συμβαίνει" απλώς σε μας: εμείς οι ίδιοι την δημιουργούμε. Κάθε σειρά σκέψεων 
συνοδεύεται με αυτό που ο Καντ αποκάλεσε "εγώ σκέπτομαι". Το παραδοσιακό δόγμα 
πως είμαι ένα δημιούργημα στο οποίο ο Θεός έδωσε λογική, αλλά το οποίο είναι ξεχω-
ριστό από το Θεό, μου φαίνεται πολύ πιο φιλοσοφικό από την θεωρία ότι αυτό που φαί-
νεται να είναι η σκέψη μου δεν είναι παρά η σκέψη του Θεού μέσα από τον εαυτό μου. 
Η τελευταία άποψη πολύ δύσκολα θα μπορούσε να εξηγήσει τι συμβαίνει όταν σκέπτο-
μαι σωστά αλλά φτάνω σε λανθασμένο συμπέρασμα επειδή είχα κακές πληροφορίες 
για τα γεγονότα. Για ποιο λόγο ο Θεός - που προφανώς έχει σωστές πληροφορίες για 
τα γεγονότα - θα υποβληθεί στον κόπο να σκεφτεί μια από τις τέλειες λογικές του σκέ-
ψεις μέσα από ένα μυαλό που έχει την τάση να κάνει λάθη; Αυτό δεν το καταλαβαίνω. 
Ούτε καταλαβαίνω γιατί, αν όλες οι σωστές μου σκέψεις είναι στην πραγματικότητα του 
Θεού, Αυτός θα πρέπει να τις θεωρεί δικές μου ή να με κάνει να τις θεωρώ δικές μου. 
Μου φαίνεται πιο πιθανό ότι η ανθρώπινη σκέψη δεν είναι του Θεού αλλά ότι ο Θεός τη 
δημιούργησε.  

 Πρέπει να βιαστώ να τονίσω πως τούτο το βιβλίο αναφέρεται στα θαύματα και 
όχι στο γενικότερο σύνολο της ζωής. Δεν προσπαθώ να δημιουργήσω ένα πλήρες δόγ-
μα για τον άνθρωπο2, ούτε να περάσω λαθραία ένα επιχείρημα για την αθανασία της 
ψυχής.  Τα παλιότερα Χριστιανικά συγγράμματα, χωρίς να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση, α-
ναφέρουν περιστασιακά και παραδέχονται την πίστη πως το υπερφυσικό μέρος του αν-
θρώπου επιζεί μετά το θάνατο του φυσικού οργανισμού. Δείχνουν ωστόσο πολύ λίγο 
ενδιαφέρον γι' αυτήν την υπόθεση. Αυτό το οποίο δείχνουν είναι ένα έντονο ενδιαφέρον 
για την αποκατάσταση ή "ανάσταση" ολόκληρου του σύνθετου δημιουργήματος με μια 
θαυματουργή θεία ενέργεια: μα αυτό δεν θα το συζητήσουμε πριν φτάσουμε σε κάποιο 
συμπέρασμα για τα θαύματα. Σ' αυτό το στάδιο το υπερφυσικό στοιχείο στον άνθρωπο 
μας ενδιαφέρει μόνο σαν ένδειξη πως υπάρχει κάτι πέρα από την ύλη. Η αξιοπρέπεια 
και ο προορισμός του ανθρώπου δεν έχουν σχέση με το επιχείρημα. Ενδιαφερόμαστε 
για τον άνθρωπο μονάχα γιατί η λογική του είναι το φανερό ρήγμα μέσα στη Φύση, που 
δείχνει πως υπάρχει κάτι πέρα απ' αυτήν.  

 Σε μια λιμνούλα της οποίας η επιφάνεια καλύπτεται εξ ολοκλήρου με ακαθαρσίες 
και φυτά που επιπλέουν, μπορεί να υπάρχουν και μερικά νερόκρινα. Και ίσως να ενδια-
φέρεσαι για την ομορφιά τους. Ίσως πάλι να ενδιαφέρεσαι γι' αυτά επειδή από την κα-
τασκευή τους μπορείς να συμπεράνεις πως από κάτω τους έχουν στελέχη με ρίζες που 
                                                           
2 Δες Παράρτημα Α 
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φτάνουν ως τον πυθμένα. Ο Φυσιοκράτης πιστεύει ότι η λιμνούλα (η Φύση, το μεγάλο 
γεγονός στο χώρο και το χρόνο) έχει άπειρο βάθος - ότι δε  θα βρεις τίποτα άλλο πέρα 
από το νερό, όσο βαθιά κι αν πας. Ο ισχυρισμός μου είναι ότι κάποια από τα πράγματα 
στην επιφάνεια (στην εμπειρία μας δηλαδή) δείχνουν το αντίθετο. Τα πράγματα αυτά 
(λογικές διάνοιες) αν εξεταστούν, αποκαλύπτουν πως τουλάχιστον τα ίδια δεν επιπλέ-
ουν αλλά είναι προσκολλημένα στον πυθμένα με τα στελέχη τους. Άρα η λιμνούλα έχει 
βυθό και δεν είναι άπατη. Αν προχωρήσεις αρκετά βαθιά, θα φτάσεις σε κάτι που δεν 
είναι πια λιμνούλα - θα φτάσεις στη λάσπη, στο χώμα και το βράχο και τελικά στον πε-
λώριο όγκο της γης με τις υπόγειες του φωτιές.  

 Σ' αυτό το σημείο μπαίνω στον πειρασμό να προσπαθήσω να δω αν υπάρχει 
ελπίδα να τη γλυτώσει ο Φυσιοκράτης. Στο δεύτερο κεφάλαιο είχα σημειώσει ότι κά-
ποιος μπορεί να παραμείνει Φυσιοκράτης και όμως να πιστεύει σε ένα είδος Θεού - μια 
κοσμική συνείδηση που δημιουργήθηκε από το "όλο θέαμα"· κάτι που θα αποκαλέσω 
έναν Αναφαινόμενο Θεό. Δεν θα μας έδινε ένας αναφαινόμενος Θεός ό,τι χρειαζόμαστε; 
Είναι πραγματικά ανάγκη να φέρουμε στη συζήτηση ένα Θεό Υπέρ -φυσικό, ένα Θεό 
που είναι χωρισμένος και έξω από το αλληλοσυνδεδεμένο σύστημα; (Πρόσεξε, σύγχρο-
νε αναγνώστη, πόσο το πνεύμα σου ενθουσιάζεται - πόσο πιο άνετα νιώθεις με έναν 
αναφαινόμενο παρά με έναν υπερβατικό Θεό - πόσο λιγότερο πρωτόγονη, απεχθής και 
αφελής σου φαίνεται αυτή η ιδέα. Γιατί, όπως θα δεις αργότερα, πίσω της κρύβεται ένας 
μύθος). 

 Φοβάμαι όμως πως αυτό δεν στέκει. Είναι βέβαια δυνατό να υποθέσουμε ότι, ό-
ταν όλα τα άτομα στο σύμπαν βρέθηκαν σε μια ορισμένη διάταξη (που ήταν μοιραίο να 
την πάρουν νωρίτερα ή αργότερα) δημιούργησαν μια παγκόσμια συνείδηση. Μια συνεί-
δηση που ίσως να έχει και την ικανότητα να σκέφτεται. Ίσως μάλιστα να προκαλεί αυτές 
τις σκέψεις να περνούν μέσα από το νου των ανθρώπων. Δυστυχώς όμως οι σκέψεις 
της, σύμφωνα μ' αυτήν την υπόθεση, θα ήταν το αποτέλεσμα παράλογων αιτίων. Επο-
μένως, και σύμφωνα με τον κανόνα που μεταχειριζόμαστε καθημερινά, δεν θα είχαν κύ-
ρος. Αυτό το κοσμικό μυαλό θα ήταν, σαν και τα δικά μας μυαλά, το προϊόν μιας Φύσης 
παράλογης. Δεν έχουμε αποφύγει τη δυσκολία, μόνο που την τοποθετήσαμε ένα βήμα 
πιο μακριά. Το κοσμικό μυαλό θα μας βοηθήσει μόνο αν το βάλουμε στην αρχή, εάν 
υποθέσουμε ότι δεν είναι το προϊόν του όλου συστήματος αλλά το βασικό, αρχικό, αυ-
θύπαρκτο Γεγονός, που υπάρχει βάσει του δικού του δικαιώματος. Με το να δεχόμαστε 
όμως ένα τέτοιου είδους κοσμικό νου, είναι σα να δεχόμαστε ένα Θεό έξω από τη Φύση, 
ένα Θεό υπερβατικό και υπερφυσικό. Ο δρόμος αυτός, που έδινε την εντύπωση πως 
πρόσφερε ένα δρόμο διαφυγής, στην πραγματικότητα μας οδηγεί ξανά πίσω στο σημείο 
από όπου αρχίσαμε.  

 Άρα υπάρχει ένας Θεός που δεν αποτελεί τμήμα της Φύσης. Τίποτα όμως δεν 
έχει ειπωθεί ακόμη για να αποδειχθεί ότι αυτός είναι και ο δημιουργός της. Μήπως ο 
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Θεός και η Φύση είναι και οι δύο αυθύπαρκτοι και τελείως ανεξάρτητοι ο ένας από τον 
άλλο; Εάν πίστευες ότι έτσι έχουν τα πράγματα, θα ήσουν οπαδός της διαρχίας και θα 
υπεράσπιζες μια ιδέα που τη θεωρώ πιο ανθρώπινη και πιο λογική από κάθε μορφή 
Φυσιοκρατίας. Ένας άνθρωπος μπορεί να έχει αντιλήψεις πολύ χειρότερες από τη Δι-
αρχία, παρόλα αυτά δε νομίζω πως είναι ορθή. Υπάρχει μια φοβερή δυσκολία στο να 
συλλάβουμε δύο πράγματα που απλώς συνυπάρχουν και δεν έχουν καμία άλλη σχέση. 
Αν αυτή η δυσκολία ξεφεύγει από την προσοχή μας, αυτό οφείλεται στο ότι σκεπτόμα-
στε με εικόνες. Φανταζόμαστε τα πράγματα να βρίσκονται δίπλα-δίπλα σε κάποιο είδος 
χώρου. Αν όμως βρίσκονταν πράγματι σε κοινό χώρο, χρόνο ή οποιοδήποτε άλλο εν-
διάμεσο, θα ήταν μέρη ενός κοινού συστήματος που δε θα ήταν παρά μια άλλη "Φύση". 
Ακόμη κι αν καταφέρουμε να εξαλείψουμε μια τέτοια εικόνα, το γεγονός και μόνο ότι 
προσπαθούμε να τα σκεφτούμε μαζί, μας οδηγεί πίσω στην πραγματική δυσκολία γιατί 
το μυαλό μας εκείνη τη στιγμή λειτουργεί ως κοινό ενδιάμεσο. Εάν η ύπαρξη μιας τέλει-
ας «αποξένωσης» είναι δυνατή, εάν κάποια πράγματα μπορούν να συνυπάρχουν χωρίς 
να σχετίζονται μεταξύ τους, για μένα δεν είναι παρά μια αντίληψη που το μυαλό μου δε 
μπορεί να συλλάβει. Και σ' αυτή την περίπτωση θα ήταν περιττό να προσπαθήσουμε να 
τη συλλάβουμε, γιατί ήδη γνωρίζουμε ότι μεταξύ Θεού και Φύσης υπάρχει μια ειδική 
σχέση. Στην ελάχιστη περίπτωση έχουν τουλάχιστον μια σχέση, ένα κοινό σύνορο κατά 
μία έννοια - σε κάθε ανθρώπινο νου.  

 Οι σχέσεις που λαμβάνουν μέρος σ' αυτό το σύνορο είναι από τις πιο περίπλοκες 
και πιο στενές. Αυτή η αιχμή του Υπερφυσικού που αποκαλώ Λογική μου, με συνδέει με 
όλα τα φυσικά μου περιεχόμενα - τις αισθήσεις μου, τα συναισθήματα μου και τα παρό-
μοια - τόσο ολοκληρωμένα που μονολεκτικά αυτό το μείγμα το αποκαλώ «εγώ». Εδώ 
ξανασυναντούμε αυτό που αποκάλεσα ασύμμετρο χαρακτήρα των συνοριακών σχέσε-
ων. Όταν η φυσική κατάσταση του μυαλού μου κυριαρχεί στη σκέψη μου, παράγει μόνο 
ακαταστασία. Αλλά ο εγκέφαλος μου δεν είναι λιγότερο εγκέφαλος όταν κυριαρχείται 
από τη Λογική⋅ παρομοίως, ούτε και οι αισθήσεις και τα συναισθήματα μου γίνονται λι-
γότερο αισθήσεις και συναισθήματα. Η Λογική διατηρεί και δυναμώνει το όλο μου σύ-
στημα, ψυχολογικό και φυσικό, σε αντίθεση με το όλο αυτό σύστημα που επαναστατώ-
ντας εναντίον της Λογικής καταστρέφει καί την ίδια καί τον εαυτό του. Η στρατιωτική με-
ταφορά της αιχμής του δόρατος ήταν προφανώς κακοδιαλεγμένη. Η Υπερφυσική Λογική 
δεν εισβάλλει στη φυσική μου ύπαρξη σαν όπλο - παρά σαν ακτίνα φωτός που φωτίζει 
ή οργανωτική αρχή που ενώνει και αναπτύσσει. Η όλη μας εικόνα της Φύσης που δέχε-
ται εισβολή (σαν από έναν ξένο εχθρό) ήταν λανθασμένη. Αν εξετάσουμε από κοντά μια 
από αυτές τις εισβολές, θα διαπιστώσουμε ότι πιο πολύ μοιάζουν με την άφιξη ενός βα-
σιλιά ανάμεσα στους υπηκόους του ή ενός μαχούτ που επισκέπτεται τον ελέφαντα του. 
Ο ελέφαντας μπορεί να πάθει αμόκ, η Φύση μπορεί να επαναστατήσει. Όταν όμως πα-
ρατηρήσουμε τι συμβαίνει σαν η φύση υπακούει, είναι σχεδόν αδύνατο να μη συμπερά-
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νουμε ότι η "φύση" της είναι να είναι υποταγμένη. Όλα συμβαίνουν σα να έχει σχεδιαστεί 
γι' αυτόν τον ρόλο.  

 Το να πιστεύουμε ότι η Φύση ή ακόμα κι ο ανθρώπινος νους έχουν δημιουργήσει 
το Θεό είναι, όπως είδαμε, ανόητο. Το να πιστεύουμε ότι και τα δύο είναι ανεξάρτητα και 
αυθύπαρκτα είναι αδύνατο⋅ η δική μου τουλάχιστον απόπειρα να το κάνω με αφήνει α-
νίκανο να ισχυριστώ πως είναι δυνατόν να συλλογιστώ κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι ότι η 
Διαρχία έχει κάποια θεολογική έλξη⋅ δίνει την εντύπωση πως κάνει το πρόβλημα του 
κακού ευκολότερο. Αν όμως η σκέψη μας δε μπορεί να μείνει συνεπής στη Διαρχία μέ-
χρι τέλους, αυτή η ελκυστική υπόσχεση δε μπορεί να κρατηθεί⋅ νομίζω εξάλλου πως 
υπάρχουν καλύτερες λύσεις στο πρόβλημα του κακού. Μας απομένει λοιπόν, η πεποί-
θηση ότι ο Θεός δημιούργησε τη Φύση. Η πεποίθηση αυτή μας προμηθεύει με μια σχέ-
ση μεταξύ των δύο και μας ελευθερώνει από το πρόβλημα της απόλυτης «αποξένω-
σης». Ταιριάζει εξάλλου και με τη συνοριακή κατάσταση, όπου κάθε τι δίνει την εντύπω-
ση πως η Φύση δεν αντιστέκεται σ' έναν ξένο εισβολέα αλλά επαναστατεί στο νόμιμο 
ηγεμόνα. Αυτή, και ίσως μονάχα αυτή, μπορεί να έρθει σε συμφωνία με το γεγονός ότι η 
Φύση, αν και προφανώς χωρίς δική της νοημοσύνη, είναι καταληπτή - και ότι ακόμα και 
στα πιο απόμακρα μέρη του διαστήματος, τα γεγονότα δίνουν την εντύπωση πως υπα-
κούν τους νόμους της λογικής σκέψης. Ακόμα και η πράξη της δημιουργίας δε φαίνεται 
να παρουσιάζει καμιά από τις αβάσταχτες δυσκολίες που συναντούμε σε κάθε άλλη υ-
πόθεση. Στον ανθρώπινο νου μας υπάρχει κάτι που έχει μια ελαφρά ομοιότητα μ' αυτό. 
Έχουμε τη δυνατότητα να φανταζόμαστε: να φέρνουμε δηλαδή στην ύπαρξη διανοητι-
κές εικόνες υλικών αντικειμένων, ακόμα και ανθρώπινων χαρακτήρων και γεγονότων. 
Στη δημιουργία αυτών των εικόνων, είμαστε ελλιπείς κατά δύο τρόπους. Πρώτον, το 
μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να συνδυάσουμε στοιχεία δανεισμένα από το 
πραγματικό σύμπαν: κανείς δε μπορεί να φανταστεί ένα νέο βασικό χρώμα ή μια έκτη 
αίσθηση. Δεύτερον, αυτά που φανταζόμαστε υπάρχουν μόνο μέσα στη δική μας συνεί-
δηση - αν και με λόγια μπορούμε να προκαλέσουμε άλλους ανθρώπους να φτιάξουν 
στο μυαλό τους εικόνες κατά προσέγγιση όμοιες με τις δικές μας. Θα έπρεπε να παρα-
δώσουμε στο Θεό την εξουσία να παράγει τα βασικά στοιχεία: να εφεύρει δηλαδή όχι 
μόνο τα χρώματα αλλά και το ίδιο το χρώμα, τις ίδιες τις αισθήσεις, τον χώρο και τον 
χρόνο, την ύλη. Επίσης να επιβάλλει αυτά που έχει εφεύρει σε δημιουργημένα μυαλά. 
Αυτό δε μου φαίνεται αφόρητη υπόθεση. Σίγουρα είναι πιο εύκολη από το να υποθέ-
σουμε ότι Θεός και Φύση είναι τελείως ασυσχέτιστες οντότητες, και πάρα πολύ πιο εύ-
κολη από την υπόθεση ότι η Φύση παράγει έγκυρη λογική σκέψη.  

 Δεν υποστηρίζω ότι η δημιουργία της Φύσης από το Θεό μπορεί να αποδειχτεί το 
ίδιο αυστηρά όπως η ύπαρξη του Θεού, αλλά η αντίληψη αυτή μου φαίνεται ακατανίκη-
τα πιθανή, τόσο πιθανή που κανένας που πλησίασε αυτή την ερώτηση με ανοιχτό μυα-
λό δεν είναι δυνατόν να κρατήσει μια άλλη υπόθεση. Πραγματικά, πολύ σπάνια θα συ-
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ναντήσεις ανθρώπους που έχουν συλλάβει την ύπαρξη ενός υπερφυσικού Θεού αλλά 
αρνούνται πως Αυτός είναι ο δημιουργός. Όλες οι ενδείξεις που έχουμε τείνουν προς 
αυτό το σημείο, και αν προσπαθήσουμε να πιστέψουμε κάτι το διαφορετικό, από κάθε 
μεριά ξεπηδούν δυσκολίες. Καμιά από τις φιλοσοφικές θεωρίες που συνάντησα μέχρι 
τώρα δεν αποτελεί ριζική καλυτέρευση στα λόγια της Γένεσης «Εν αρχή εποίησεν ο 
Θεός τον ουρανόν και την γην». Λέω «ριζική» καλυτέρευση γιατί η αφήγηση στην Γένε-
ση - όπως ο άγιος Ιερώνυμος έχει προ πολλού πει - ιστορείται με το ύφος  «ενός λαϊκού 
ποιητή», ή, όπως θα λέγαμε, με τη μορφή ενός λαϊκού θρύλου. Αν όμως τη συγκρίνεις 
με τους κοσμογονικούς μύθους άλλων λαών - με όλα τα διασκεδαστικά παράλογα όπου 
Γίγαντες που πρέπει να κομματιαστούν και κατακλυσμοί που πρέπει να ξεραθούν το-
ποθετούνται πριν από τη Δημιουργία - το βάθος κι η πρωτοτυπία αυτού του Εβραϊκού 
λαϊκού θρύλου γίνονται πολύ γρήγορα εμφανή. Εδώ, η ιδέα της δημιουργίας με την αυ-
στηρή έννοια της λέξης  έχει πλήρως κατανοηθεί.  
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4. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΦΥΣΗ 

 

"Σε όλη τη μακρά παράδοση της Ευρωπαϊκής Σκέψης έχει ειπωθεί, όχι από όλους αλλά 
από τους πιο πολλούς ανθρώπους, η εν πάση περιπτώσει από αυτούς που έχουν το δι-
καίωμα να ακουστούν, ότι η Φύση, αν και είναι ένα πράγμα που υπάρχει πραγματικά, 
δεν υφίσταται αφ' εαυτού ή δικαιωματικά αλλά είναι ένα πράγμα που εξαρτάται για την 
ύπαρξη του από κάτι άλλο." (R.G.Collinwood: The idea of Nature) 

 

Εάν το επιχείρημα μας είναι σωστό, η λογική σκέψη ή η Λογική δεν είναι αλληλοσυνδε-
δεμένη με το μεγάλο αλληλοσυνδεδεμένο γεγονός των μη λογικών γεγονότων που απο-
καλούμε Φύση. Δεν ισχυρίζομαι ότι η συναίσθηση στο σύνολο της πρέπει να τοποθετη-
θεί στην ίδια θέση. Δεν χρειάζεται να αποκλείσουμε τις χαρές, τους πόνους, τους φό-
βους, τις ελπίδες, τις τρυφερότητες και τις διανοητικές εικόνες. Καμιά αντίφαση δεν θα 
επακολουθούσε αν τα αποκαλούσαμε μέρος της Φύσης. Η διάκριση που κάνουμε δεν 
είναι μεταξύ "ύλης" και "νου", πολύ λιγότερο μεταξύ "ψυχής" και "σώματος" (δύσκολες 
λέξεις και οι τέσσερις τους) αλλά μεταξύ Λογικής και Φύσης: το σύνορο βρίσκεται όχι 
εκεί που ο "εξωτερικός κόσμος" τελειώνει και όπου αυτό που συνήθως καλώ "εαυτός 
μου" αρχίζει, αλλά μεταξύ Λογικής και της όλης μάζας των μη λογικών γεγονότων, είτε 
φυσικών είτε φυσιολογικών. 

Στο σύνορο βρίσκουμε πολλή κυκλοφορία, αλλά είναι κυκλοφορία μιας κατεύθυνσης. 
Είναι ένα γεγονός της καθημερινής εμπειρίας ότι οι Λογικές Σκέψεις μας προκαλούν και 
μας βοηθούν να αλλάζουμε την πορεία της Φύσης - της φυσιολογικής Φύσης, όταν με 
μαθηματικά χτίζουμε γέφυρες, ή της ψυχολογικής Φύσης, όταν εφαρμόζουμε επιχειρή-
ματα για να αλλάξουμε τα συναισθήματα μας. Επιτυγχάνουμε στο να αλλάξουμε την 
εξωτερική φύση πιο συχνά και πιο δραστικά από ό,τι την ψυχολογική, αλλά τουλάχιστον 
μπορούμε να κάνουμε κάτι και στις δύο. Από την άλλη μεριά, η Φύση είναι ανίσχυρη να 
παράγει Λογική σκέψη: όχι επειδή ποτέ δεν μεταβάλλει την δική μας σκέψη αλλά επειδή 
την στιγμή που το πετυχαίνει (γι' αυτήν ακριβώς την αιτία) παύει να είναι λογική σκέψη. 
Γιατί  όπως έχουμε δει, μια σειρά σκέψεων χάνει όλα τα λογικά διαπιστευτήρια από τη 
στιγμή που θα αποδειχτεί ότι είναι αποτέλεσμα παράλογων αιτίων. Όταν η Φύση προ-
σπαθεί να επέμβει  σε λογικές σκέψεις, το μόνο που κατορθώνει είναι να τις εξοντώσει. 
Αυτή είναι η περίεργη κατάσταση που επικρατεί στο σύνορο. Η Φύση μπορεί να κάνει 
επιδρομή στη Λογική μόνο για να εξοντώσει, αλλά η Λογική μπορεί να εισβάλλει στη 
Φύση για να πάρει αιχμαλώτους ή ακόμα και να δημιουργήσει αποικίες. Κάθε αντικείμε-
νο που βλέπεις γύρω σου αυτή τη στιγμή - οι τοίχοι, το ταβάνι, η επίπλωση, το βιβλίο, 
τα πλυμένα σου χέρια, τα κομμένα σου νύχια, όλα μαρτυρούν τον αποικισμό της Φύσης 
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από τη Λογική: γιατί κανένα από αυτά τα πράγματα δε θα ήταν σ' αυτήν την κατάσταση, 
εάν η Φύση είχε αφεθεί μόνη της. Κι αν παρακολουθείς το επιχείρημα όσο προσεχτικά 
επιθυμώ, αυτή η προσοχή προέρχεται από συνήθειες που η Λογική έχει επιβάλει στις 
περιπλανήσεις της προσωπικότητας μας. Εάν όμως από την άλλη μεριά ένας πονόδο-
ντος ή μια ανησυχία σε εμποδίζουν αυτή τη στιγμή από το να προσέχεις, τότε η φύση 
παρεμβαίνει πραγματικά στην προσωπικότητα σου, αλλά όχι για να παράγει μια και-
νούρια ποικιλία σκέψης, αλλά (όσο είναι στο χέρι της) μόνο για να σταματήσει την λογι-
κή εξολοκλήρου.  

 Με άλλα λόγια, η σχέση μεταξύ Φύσης και Υπερφύσης είναι αυτό που μερικοί 
άνθρωποι ονομάζουν ασύμμετρη σχέση. Η αδελφότητα π.χ. είναι μια συμμετρική σχέση 
γιατί αν ο Α είναι ο αδελφός του Β, ο Β είναι αδελφός του Α. Η σχέση μεταξύ πατέρα και 
γιου είναι μια ασύμμετρη σχέση γιατί αν ο Α είναι ο πατέρας του Β, ο Β δεν είναι ο πατέ-
ρας του Α. Η σχέση μεταξύ Λογικής και Φύσης είναι τέτοιου είδους. Η Λογική δε σχετίζε-
ται με την Φύση όπως η Φύση με τη Λογική.  

 Γνωρίζω πολύ καλά πόσο ενοχλητική είναι η εικόνα, που άρχισε να διαγράφεται, 
γι' αυτούς που έχουν ανατραφεί  με την Φυσιοκρατία. Πρόκειται  ειλικρινά για μια εικόνα 
στην οποία η Φύση (τουλάχιστον στην επιφάνεια του πλανήτη μας) είναι γεμάτη από 
μικρές τρύπες που σε κάθε μια απ' αυτές επεμβαίνει κάτι διαφορετικό από την ίδια, δη-
λαδή η Λογική. Θέλω μόνο να σας παρακαλέσω πριν πετάξετε το βιβλίο στην άκρη, να 
κρίνετε με συνέπεια εάν η ενστικτώδης σας απέχθεια για μια τέτοια αντίληψη είναι 
πραγματικά λογική ή είναι μόνο συναισθηματική ή αισθητική. Γνωρίζω ότι ο πόθος για 
ένα σύμπαν που είναι όλο ένα κομμάτι και όπου καθετί είναι το ίδιο πράγμα όπως καθε-
τί άλλο - μια συνέχεια, ένας άραφος ιστός, ένα δημοκρατικό σύμπαν - είναι βαθιά ριζω-
μένος στη μοντέρνα καρδιά: όχι λιγότερο στη δική μου από ό,τι στη δική σας. Έχουμε 
όμως καμιά βεβαιότητα ότι τα πράγματα είναι έτσι; Μήπως δεχόμαστε σαν εσωτερική 
πιθανότητα αυτό που στην πραγματικότητα δεν είναι παρά μια ανθρώπινη επιθυμία για 
καθαρότητα και αρμονία; Ο Βάκωνας μας είχε προειδοποιήσει πολύ καιρό πριν ότι "Η 
ανθρώπινη αντίληψη έχει την τάση να υποθέτει την ύπαρξη περισσότερης τάξης και κα-
νονικότητας στον κόσμο από όση βρίσκει. Και αν και υπάρχουν πολλά πράγματα που 
είναι μοναδικά και δεν έχουν το ταίρι τους, παρ' όλα αυτά εφευρίσκει γι' αυτά παράλληλα 
και συζυγή και συγγενικά, τα οποία όμως στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν. Έτσι δη-
μιουργήθηκε ο μύθος πως τα ουράνια σώματα κινούνται πάνω σε κυκλικές τροχιές" 
(Novum Organum: I.45). Νομίζω ότι ο Βάκων είχε δίκιο. Η Επιστήμη έχει κάνει την 
πραγματικότητα να φαίνεται λιγότερο ομοιογενής από ό,τι την περιμέναμε να είναι: ο 
Νευτώνειος ατομισμός είναι αυτό που περιμέναμε (κι επιθυμούσαμε) πολύ περισσότερο 
από την Κβαντομηχανική.  

 Εάν υπομείνεις για μια στιγμή την προτεινόμενη εικόνα της Φύσης, μπορούμε να 
εξετάσουμε τον άλλο παράγοντα - τις Αιτίες ή τις Λογικές Αιτίες που της επιτίθενται. Εί-
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δαμε ότι η Λογική Σκέψη δεν είναι μέρος του συστήματος της Φύσης. Μέσα σε κάθε άν-
θρωπο υπάρχει μία περιοχή δραστηριότητας (οσοδήποτε μικρή), που είναι έξω κι ανε-
ξάρτητη από τη Φύση. Σε σχέση με τη Φύση, η Λογική Σκέψη λειτουργεί "για λογαρια-
σμό της" ή υπάρχει "από μόνη της." Αυτό δεν σημαίνει ότι η λογική σκέψη υφίσταται 
απόλυτα από μόνη της. Μπορεί να είναι ανεξάρτητη από τη φύση με το να βρίσκεται σε 
εξάρτηση από κάτι άλλο. Γιατί δεν είναι η εξάρτηση γενικά που καταστρέφει την αξιοπι-
στία της σκέψης, μα η εξάρτηση από το παράλογο. Το ένα βήμα σε ένα επιχείρημα ε-
ξαρτάται από το προηγούμενο κι όταν αυτό συμβαίνει, τόσο το καλύτερο για το επιχεί-
ρημα αυτό. Η λογική ενός ανθρώπου οδηγείται να δει πράγματα με τη βοήθεια της λογι-
κής ενός άλλου ανθρώπου, και αυτό δεν έχει τίποτα το κακό. Παραμένει λοιπόν αναπά-
ντητο αν η λογική ενός ανθρώπου υπάρχει από μόνη της ή αν εξαρτάται από κάποια 
(λογική) αιτία - που στην πραγματικότητα δεν είναι παρά μια άλλη Λογική. Αυτή η Λογι-
κή θεωρητικά θα εξαρτάται από κάποια τρίτη Λογική και ούτω καθεξής. Δεν θα είχε ση-
μασία πόσο μακριά θα προχωρούσε κανείς αυτήν την ακολουθία, αν σε κάθε επίπεδο η 
εκάστοτε Λογική βασιζόταν πάνω σε μια άλλη. "Αλτ!" πρέπει να φωνάξεις μόνο όταν 
σου ζητάνε να παραδεχτείς Λογική που προέρχεται από μη-λογική, γιατί αν δεν φωνά-
ξεις, όλη η σκέψη χάνει την αξία της. Πρέπει λοιπόν, νωρίτερα ή αργότερα να παραδε-
χτείς μια Λογική που υπάρχει ανεξάρτητη. Το πρόβλημα είναι αν εσύ κι εγώ μπορούμε 
να είμαστε μια τέτοιου είδους Λογική.  

 Η ερώτηση σχεδόν δίνει την απάντηση από μόνη της, σα θυμηθούμε τι σημαίνει 
ανεξάρτητη ύπαρξη. Σημαίνει αυτό που οι Φυσιοκράτες αποδίδουν στο "όλο θέαμα" και 
οι Υπερφυσιοκράτες αποδίδουν στο Θεό. Για παράδειγμα, αυτό που υπάρχει από μόνο 
του, πρέπει να υπάρχει σε όλη την αιωνιότητα, γιατί, αν κάτι άλλο το έκανε να υπάρχει, 
τότε δεν υπάρχει από μόνο του αλλά λόγω κάποιου άλλου. Πρέπει επίσης να υπάρχει 
αδιάκοπα: δεν μπορεί δηλαδή να πάψει να υπάρχει και μετά να ξαναρχίσει. Γιατί έχο-
ντας πάψει να υπάρχει δεν μπορεί προφανώς να ανακαλέσει τον εαυτό του ξανά στην 
ύπαρξη, και αν κάποιος άλλος το ανακαλούσε, θα σήμαινε πως ήταν κάτι το εξαρτημέ-
νο. Εξάλλου είναι προφανές ότι η Λογική μου έχει αυξηθεί βαθμιαία από τη γέννηση μου 
και ότι διακόπτεται για μερικές ώρες στον ύπνο. Εγώ λοιπόν δεν μπορώ να είμαι η αυ-
θύπαρκτη Λογική που ποτέ δεν κοιμάται ή ναρκώνεται. Εάν όμως υπάρχουν σκέψεις 
που είναι έγκυρες, μια τέτοια Λογική πρέπει να υπάρχει και πρέπει να είναι η πηγή της 
δικής μου, που είναι ατελής και διακοπτόμενη. Τα ανθρώπινα μυαλά δεν είναι λοιπόν οι 
μόνες υπερφυσικές οντότητες που υπάρχουν. Δεν έρχονται από το πουθενά. Κάθε ένα 
απ' αυτά έρχεται στη Φύση από την Υπερφύση: κάθε ένα έχει την ρίζα του στην αιώνια 
αυθύπαρκτη λογική ύπαρξη που αποκαλούμε Θεό. Κάθε ένας είναι ένα κλαδί, μια αιχμή 
πάνω σε δόρυ, μια επιδρομή της υπερφυσικής πραγματικότητας στη Φύση.  

 Μερικοί εδώ ίσως να ρωτήσουν: εάν η Λογική τη μια είναι στο μυαλό μου και την 
άλλη όχι, τότε δεν θα ήταν καλύτερο αντί να λέω ότι "Εγώ" είμαι ένα αποτέλεσμα της 
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Αιώνιας Λογικής να λέω απλά ότι η Αιώνια Λογική εργάζεται περιστασιακά μέσα από 
τον οργανισμό μου αφήνοντας με ένα απλό φυσικό ον; Ένα σύρμα δεν παύει να είναι 
σύρμα επειδή το ηλεκτρικό ρεύμα πέρασε από μέσα του. Αλλά το να μιλάμε μ' αυτόν 
τον τρόπο είναι κατά τη γνώμη μου το ίδιο με το να ξεχνάμε τι είναι συλλογισμός (σκέ-
ψη). Δεν είναι ένα αντικείμενο που μας χτυπά, ούτε μια αίσθηση που νιώθουμε. Η σκέ-
ψη δεν "συμβαίνει" απλώς σε μας: εμείς οι ίδιοι την δημιουργούμε. Κάθε σειρά σκέψεων 
συνοδεύεται με αυτό που ο Καντ αποκάλεσε "εγώ σκέπτομαι". Το παραδοσιακό δόγμα 
πως είμαι ένα δημιούργημα στο οποίο ο Θεός έδωσε λογική, αλλά το οποίο είναι ξεχω-
ριστό από το Θεό, μου φαίνεται πολύ πιο φιλοσοφικό από την θεωρία ότι αυτό που φαί-
νεται να είναι η σκέψη μου δεν είναι παρά η σκέψη του Θεού μέσα από τον εαυτό μου. 
Η τελευταία άποψη πολύ δύσκολα θα μπορούσε να εξηγήσει τι συμβαίνει όταν σκέπτο-
μαι σωστά αλλά φτάνω σε λανθασμένο συμπέρασμα επειδή είχα κακές πληροφορίες 
για τα γεγονότα. Για ποιο λόγο ο Θεός - που προφανώς έχει σωστές πληροφορίες για 
τα γεγονότα - θα υποβληθεί στον κόπο να σκεφτεί μια από τις τέλειες λογικές του σκέ-
ψεις μέσα από ένα μυαλό που έχει την τάση να κάνει λάθη; Αυτό δεν το καταλαβαίνω. 
Ούτε καταλαβαίνω γιατί, αν όλες οι σωστές μου σκέψεις είναι στην πραγματικότητα του 
Θεού, Αυτός θα πρέπει να τις θεωρεί δικές μου ή να με κάνει να τις θεωρώ δικές μου. 
Μου φαίνεται πιο πιθανό ότι η ανθρώπινη σκέψη δεν είναι του Θεού αλλά ότι ο Θεός τη 
δημιούργησε.  

 Πρέπει να βιαστώ να τονίσω πως τούτο το βιβλίο αναφέρεται στα θαύματα και 
όχι στο γενικότερο σύνολο της ζωής. Δεν προσπαθώ να δημιουργήσω ένα πλήρες δόγ-
μα για τον άνθρωπο3, ούτε να περάσω λαθραία ένα επιχείρημα για την αθανασία της 
ψυχής.  Τα παλιότερα Χριστιανικά συγγράμματα, χωρίς να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση, α-
ναφέρουν περιστασιακά και παραδέχονται την πίστη πως το υπερφυσικό μέρος του αν-
θρώπου επιζεί μετά το θάνατο του φυσικού οργανισμού. Δείχνουν ωστόσο πολύ λίγο 
ενδιαφέρον γι' αυτήν την υπόθεση. Αυτό το οποίο δείχνουν είναι ένα έντονο ενδιαφέρον 
για την αποκατάσταση ή "ανάσταση" ολόκληρου του σύνθετου δημιουργήματος με μια 
θαυματουργή θεία ενέργεια: μα αυτό δεν θα το συζητήσουμε πριν φτάσουμε σε κάποιο 
συμπέρασμα για τα θαύματα. Σ' αυτό το στάδιο το υπερφυσικό στοιχείο στον άνθρωπο 
μας ενδιαφέρει μόνο σαν ένδειξη πως υπάρχει κάτι πέρα από την ύλη. Η αξιοπρέπεια 
και ο προορισμός του ανθρώπου δεν έχουν σχέση με το επιχείρημα. Ενδιαφερόμαστε 
για τον άνθρωπο μονάχα γιατί η λογική του είναι το φανερό ρήγμα μέσα στη Φύση, που 
δείχνει πως υπάρχει κάτι πέρα απ' αυτήν.  

 Σε μια λιμνούλα της οποίας η επιφάνεια καλύπτεται εξ ολοκλήρου με ακαθαρσίες 
και φυτά που επιπλέουν, μπορεί να υπάρχουν και μερικά νερόκρινα. Και ίσως να ενδια-
φέρεσαι για την ομορφιά τους. Ίσως πάλι να ενδιαφέρεσαι γι' αυτά επειδή από την κα-
τασκευή τους μπορείς να συμπεράνεις πως από κάτω τους έχουν στελέχη με ρίζες που 
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φτάνουν ως τον πυθμένα. Ο Φυσιοκράτης πιστεύει ότι η λιμνούλα (η Φύση, το μεγάλο 
γεγονός στο χώρο και το χρόνο) έχει άπειρο βάθος - ότι δε  θα βρεις τίποτα άλλο πέρα 
από το νερό, όσο βαθιά κι αν πας. Ο ισχυρισμός μου είναι ότι κάποια από τα πράγματα 
στην επιφάνεια (στην εμπειρία μας δηλαδή) δείχνουν το αντίθετο. Τα πράγματα αυτά 
(λογικές διάνοιες) αν εξεταστούν, αποκαλύπτουν πως τουλάχιστον τα ίδια δεν επιπλέ-
ουν αλλά είναι προσκολλημένα στον πυθμένα με τα στελέχη τους. Άρα η λιμνούλα έχει 
βυθό και δεν είναι άπατη. Αν προχωρήσεις αρκετά βαθιά, θα φτάσεις σε κάτι που δεν 
είναι πια λιμνούλα - θα φτάσεις στη λάσπη, στο χώμα και το βράχο και τελικά στον πε-
λώριο όγκο της γης με τις υπόγειες του φωτιές.  

 Σ' αυτό το σημείο μπαίνω στον πειρασμό να προσπαθήσω να δω αν υπάρχει 
ελπίδα να τη γλυτώσει ο Φυσιοκράτης. Στο δεύτερο κεφάλαιο είχα σημειώσει ότι κά-
ποιος μπορεί να παραμείνει Φυσιοκράτης και όμως να πιστεύει σε ένα είδος Θεού - μια 
κοσμική συνείδηση που δημιουργήθηκε από το "όλο θέαμα"· κάτι που θα αποκαλέσω 
έναν Αναφαινόμενο Θεό. Δεν θα μας έδινε ένας αναφαινόμενος Θεός ό,τι χρειαζόμαστε; 
Είναι πραγματικά ανάγκη να φέρουμε στη συζήτηση ένα Θεό Υπέρ -φυσικό, ένα Θεό 
που είναι χωρισμένος και έξω από το αλληλοσυνδεδεμένο σύστημα; (Πρόσεξε, σύγχρο-
νε αναγνώστη, πόσο το πνεύμα σου ενθουσιάζεται - πόσο πιο άνετα νιώθεις με έναν 
αναφαινόμενο παρά με έναν υπερβατικό Θεό - πόσο λιγότερο πρωτόγονη, απεχθής και 
αφελής σου φαίνεται αυτή η ιδέα. Γιατί, όπως θα δεις αργότερα, πίσω της κρύβεται ένας 
μύθος). 

 Φοβάμαι όμως πως αυτό δεν στέκει. Είναι βέβαια δυνατό να υποθέσουμε ότι, ό-
ταν όλα τα άτομα στο σύμπαν βρέθηκαν σε μια ορισμένη διάταξη (που ήταν μοιραίο να 
την πάρουν νωρίτερα ή αργότερα) δημιούργησαν μια παγκόσμια συνείδηση. Μια συνεί-
δηση που ίσως να έχει και την ικανότητα να σκέφτεται. Ίσως μάλιστα να προκαλεί αυτές 
τις σκέψεις να περνούν μέσα από το νου των ανθρώπων. Δυστυχώς όμως οι σκέψεις 
της, σύμφωνα μ' αυτήν την υπόθεση, θα ήταν το αποτέλεσμα παράλογων αιτίων. Επο-
μένως, και σύμφωνα με τον κανόνα που μεταχειριζόμαστε καθημερινά, δεν θα είχαν κύ-
ρος. Αυτό το κοσμικό μυαλό θα ήταν, σαν και τα δικά μας μυαλά, το προϊόν μιας Φύσης 
παράλογης. Δεν έχουμε αποφύγει τη δυσκολία, μόνο που την τοποθετήσαμε ένα βήμα 
πιο μακριά. Το κοσμικό μυαλό θα μας βοηθήσει μόνο αν το βάλουμε στην αρχή, εάν 
υποθέσουμε ότι δεν είναι το προϊόν του όλου συστήματος αλλά το βασικό, αρχικό, αυ-
θύπαρκτο Γεγονός, που υπάρχει βάσει του δικού του δικαιώματος. Με το να δεχόμαστε 
όμως ένα τέτοιου είδους κοσμικό νου, είναι σα να δεχόμαστε ένα Θεό έξω από τη Φύση, 
ένα Θεό υπερβατικό και υπερφυσικό. Ο δρόμος αυτός, που έδινε την εντύπωση πως 
πρόσφερε ένα δρόμο διαφυγής, στην πραγματικότητα μας οδηγεί ξανά πίσω στο σημείο 
από όπου αρχίσαμε.  

 Άρα υπάρχει ένας Θεός που δεν αποτελεί τμήμα της Φύσης. Τίποτα όμως δεν 
έχει ειπωθεί ακόμη για να αποδειχθεί ότι αυτός είναι και ο δημιουργός της. Μήπως ο 
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Θεός και η Φύση είναι και οι δύο αυθύπαρκτοι και τελείως ανεξάρτητοι ο ένας από τον 
άλλο; Εάν πίστευες ότι έτσι έχουν τα πράγματα, θα ήσουν οπαδός της διαρχίας και θα 
υπεράσπιζες μια ιδέα που τη θεωρώ πιο ανθρώπινη και πιο λογική από κάθε μορφή 
Φυσιοκρατίας. Ένας άνθρωπος μπορεί να έχει αντιλήψεις πολύ χειρότερες από τη Δι-
αρχία, παρόλα αυτά δε νομίζω πως είναι ορθή. Υπάρχει μια φοβερή δυσκολία στο να 
συλλάβουμε δύο πράγματα που απλώς συνυπάρχουν και δεν έχουν καμία άλλη σχέση. 
Αν αυτή η δυσκολία ξεφεύγει από την προσοχή μας, αυτό οφείλεται στο ότι σκεπτόμα-
στε με εικόνες. Φανταζόμαστε τα πράγματα να βρίσκονται δίπλα-δίπλα σε κάποιο είδος 
χώρου. Αν όμως βρίσκονταν πράγματι σε κοινό χώρο, χρόνο ή οποιοδήποτε άλλο εν-
διάμεσο, θα ήταν μέρη ενός κοινού συστήματος που δε θα ήταν παρά μια άλλη "Φύση". 
Ακόμη κι αν καταφέρουμε να εξαλείψουμε μια τέτοια εικόνα, το γεγονός και μόνο ότι 
προσπαθούμε να τα σκεφτούμε μαζί, μας οδηγεί πίσω στην πραγματική δυσκολία γιατί 
το μυαλό μας εκείνη τη στιγμή λειτουργεί ως κοινό ενδιάμεσο. Εάν η ύπαρξη μιας τέλει-
ας «αποξένωσης» είναι δυνατή, εάν κάποια πράγματα μπορούν να συνυπάρχουν χωρίς 
να σχετίζονται μεταξύ τους, για μένα δεν είναι παρά μια αντίληψη που το μυαλό μου δε 
μπορεί να συλλάβει. Και σ' αυτή την περίπτωση θα ήταν περιττό να προσπαθήσουμε να 
τη συλλάβουμε, γιατί ήδη γνωρίζουμε ότι μεταξύ Θεού και Φύσης υπάρχει μια ειδική 
σχέση. Στην ελάχιστη περίπτωση έχουν τουλάχιστον μια σχέση, ένα κοινό σύνορο κατά 
μία έννοια - σε κάθε ανθρώπινο νου.  

 Οι σχέσεις που λαμβάνουν μέρος σ' αυτό το σύνορο είναι από τις πιο περίπλοκες 
και πιο στενές. Αυτή η αιχμή του Υπερφυσικού που αποκαλώ Λογική μου, με συνδέει με 
όλα τα φυσικά μου περιεχόμενα - τις αισθήσεις μου, τα συναισθήματα μου και τα παρό-
μοια - τόσο ολοκληρωμένα που μονολεκτικά αυτό το μείγμα το αποκαλώ «εγώ». Εδώ 
ξανασυναντούμε αυτό που αποκάλεσα ασύμμετρο χαρακτήρα των συνοριακών σχέσε-
ων. Όταν η φυσική κατάσταση του μυαλού μου κυριαρχεί στη σκέψη μου, παράγει μόνο 
ακαταστασία. Αλλά ο εγκέφαλος μου δεν είναι λιγότερο εγκέφαλος όταν κυριαρχείται 
από τη Λογική⋅ παρομοίως, ούτε και οι αισθήσεις και τα συναισθήματα μου γίνονται λι-
γότερο αισθήσεις και συναισθήματα. Η Λογική διατηρεί και δυναμώνει το όλο μου σύ-
στημα, ψυχολογικό και φυσικό, σε αντίθεση με το όλο αυτό σύστημα που επαναστατώ-
ντας εναντίον της Λογικής καταστρέφει καί την ίδια καί τον εαυτό του. Η στρατιωτική με-
ταφορά της αιχμής του δόρατος ήταν προφανώς κακοδιαλεγμένη. Η Υπερφυσική Λογική 
δεν εισβάλλει στη φυσική μου ύπαρξη σαν όπλο - παρά σαν ακτίνα φωτός που φωτίζει 
ή οργανωτική αρχή που ενώνει και αναπτύσσει. Η όλη μας εικόνα της Φύσης που δέχε-
ται εισβολή (σαν από έναν ξένο εχθρό) ήταν λανθασμένη. Αν εξετάσουμε από κοντά μια 
από αυτές τις εισβολές, θα διαπιστώσουμε ότι πιο πολύ μοιάζουν με την άφιξη ενός βα-
σιλιά ανάμεσα στους υπηκόους του ή ενός μαχούτ που επισκέπτεται τον ελέφαντα του. 
Ο ελέφαντας μπορεί να πάθει αμόκ, η Φύση μπορεί να επαναστατήσει. Όταν όμως πα-
ρατηρήσουμε τι συμβαίνει σαν η φύση υπακούει, είναι σχεδόν αδύνατο να μη συμπερά-
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νουμε ότι η "φύση" της είναι να είναι υποταγμένη. Όλα συμβαίνουν σα να έχει σχεδιαστεί 
γι' αυτόν τον ρόλο.  

 Το να πιστεύουμε ότι η Φύση ή ακόμα κι ο ανθρώπινος νους έχουν δημιουργήσει 
το Θεό είναι, όπως είδαμε, ανόητο. Το να πιστεύουμε ότι και τα δύο είναι ανεξάρτητα και 
αυθύπαρκτα είναι αδύνατο⋅ η δική μου τουλάχιστον απόπειρα να το κάνω με αφήνει α-
νίκανο να ισχυριστώ πως είναι δυνατόν να συλλογιστώ κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι ότι η 
Διαρχία έχει κάποια θεολογική έλξη⋅ δίνει την εντύπωση πως κάνει το πρόβλημα του 
κακού ευκολότερο. Αν όμως η σκέψη μας δε μπορεί να μείνει συνεπής στη Διαρχία μέ-
χρι τέλους, αυτή η ελκυστική υπόσχεση δε μπορεί να κρατηθεί⋅ νομίζω εξάλλου πως 
υπάρχουν καλύτερες λύσεις στο πρόβλημα του κακού. Μας απομένει λοιπόν, η πεποί-
θηση ότι ο Θεός δημιούργησε τη Φύση. Η πεποίθηση αυτή μας προμηθεύει με μια σχέ-
ση μεταξύ των δύο και μας ελευθερώνει από το πρόβλημα της απόλυτης «αποξένω-
σης». Ταιριάζει εξάλλου και με τη συνοριακή κατάσταση, όπου κάθε τι δίνει την εντύπω-
ση πως η Φύση δεν αντιστέκεται σ' έναν ξένο εισβολέα αλλά επαναστατεί στο νόμιμο 
ηγεμόνα. Αυτή, και ίσως μονάχα αυτή, μπορεί να έρθει σε συμφωνία με το γεγονός ότι η 
Φύση, αν και προφανώς χωρίς δική της νοημοσύνη, είναι καταληπτή - και ότι ακόμα και 
στα πιο απόμακρα μέρη του διαστήματος, τα γεγονότα δίνουν την εντύπωση πως υπα-
κούν τους νόμους της λογικής σκέψης. Ακόμα και η πράξη της δημιουργίας δε φαίνεται 
να παρουσιάζει καμιά από τις αβάσταχτες δυσκολίες που συναντούμε σε κάθε άλλη υ-
πόθεση. Στον ανθρώπινο νου μας υπάρχει κάτι που έχει μια ελαφρά ομοιότητα μ' αυτό. 
Έχουμε τη δυνατότητα να φανταζόμαστε: να φέρνουμε δηλαδή στην ύπαρξη διανοητι-
κές εικόνες υλικών αντικειμένων, ακόμα και ανθρώπινων χαρακτήρων και γεγονότων. 
Στη δημιουργία αυτών των εικόνων, είμαστε ελλιπείς κατά δύο τρόπους. Πρώτον, το 
μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να συνδυάσουμε στοιχεία δανεισμένα από το 
πραγματικό σύμπαν: κανείς δε μπορεί να φανταστεί ένα νέο βασικό χρώμα ή μια έκτη 
αίσθηση. Δεύτερον, αυτά που φανταζόμαστε υπάρχουν μόνο μέσα στη δική μας συνεί-
δηση - αν και με λόγια μπορούμε να προκαλέσουμε άλλους ανθρώπους να φτιάξουν 
στο μυαλό τους εικόνες κατά προσέγγιση όμοιες με τις δικές μας. Θα έπρεπε να παρα-
δώσουμε στο Θεό την εξουσία να παράγει τα βασικά στοιχεία: να εφεύρει δηλαδή όχι 
μόνο τα χρώματα αλλά και το ίδιο το χρώμα, τις ίδιες τις αισθήσεις, τον χώρο και τον 
χρόνο, την ύλη. Επίσης να επιβάλλει αυτά που έχει εφεύρει σε δημιουργημένα μυαλά. 
Αυτό δε μου φαίνεται αφόρητη υπόθεση. Σίγουρα είναι πιο εύκολη από το να υποθέ-
σουμε ότι Θεός και Φύση είναι τελείως ασυσχέτιστες οντότητες, και πάρα πολύ πιο εύ-
κολη από την υπόθεση ότι η Φύση παράγει έγκυρη λογική σκέψη.  

 Δεν υποστηρίζω ότι η δημιουργία της Φύσης από το Θεό μπορεί να αποδειχτεί το 
ίδιο αυστηρά όπως η ύπαρξη του Θεού, αλλά η αντίληψη αυτή μου φαίνεται ακατανίκη-
τα πιθανή, τόσο πιθανή που κανένας που πλησίασε αυτή την ερώτηση με ανοιχτό μυα-
λό δεν είναι δυνατόν να κρατήσει μια άλλη υπόθεση. Πραγματικά, πολύ σπάνια θα συ-
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ναντήσεις ανθρώπους που έχουν συλλάβει την ύπαρξη ενός υπερφυσικού Θεού αλλά 
αρνούνται πως Αυτός είναι ο δημιουργός. Όλες οι ενδείξεις που έχουμε τείνουν προς 
αυτό το σημείο, και αν προσπαθήσουμε να πιστέψουμε κάτι το διαφορετικό, από κάθε 
μεριά ξεπηδούν δυσκολίες. Καμιά από τις φιλοσοφικές θεωρίες που συνάντησα μέχρι 
τώρα δεν αποτελεί ριζική καλυτέρευση στα λόγια της Γένεσης «Εν αρχή εποίησεν ο 
Θεός τον ουρανόν και την γην». Λέω «ριζική» καλυτέρευση γιατί η αφήγηση στην Γένε-
ση - όπως ο άγιος Ιερώνυμος έχει προ πολλού πει - ιστορείται με το ύφος  «ενός λαϊκού 
ποιητή», ή, όπως θα λέγαμε, με τη μορφή ενός λαϊκού θρύλου. Αν όμως τη συγκρίνεις 
με τους κοσμογονικούς μύθους άλλων λαών - με όλα τα διασκεδαστικά παράλογα όπου 
Γίγαντες που πρέπει να κομματιαστούν και κατακλυσμοί που πρέπει να ξεραθούν το-
ποθετούνται πριν από τη Δημιουργία - το βάθος κι η πρωτοτυπία αυτού του Εβραϊκού 
λαϊκού θρύλου γίνονται πολύ γρήγορα εμφανή. Εδώ, η ιδέα της δημιουργίας με την αυ-
στηρή έννοια της λέξης  έχει πλήρως κατανοηθεί.  
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6. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΨΙΕΣ 
Τα μάτια της νυχτερίδας είναι με το φως έτσι και το μάτι της διανοίας  
μας είναι για τις αλήθειες που είναι πιο προφανείς άπό όλες. 
 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Μεταφυσική 
 

Πρέπει καθαρά να κατανοηθεί ότι ή συζήτηση μέχρι τώρα δεν οδηγεί σε αντίληψη "ψυχής” ή 
"πνεύματος” (λέξεις που απέφυγα) που να περιπλανιούνται στο βασίλειο της Φύσης χωρίς σχέση 
με το περιβάλλον τους.  Άρα δεν  αρνούμαστε μερικές σκέψεις- στην πραγματικότητα τις δεχό-
μαστε- πιο συχνά  θεωρούνται σαν αποδείξεις της Φυσιοκρατίας. Μπορούμε να παραδεχτούμε 
και  μάλιστα να επιμείνουμε, ότι ή Λογική σκέψη μπορεί να δειχτεί ότι ελέγχεται από  ένα φυσικό 
αντικείμενο (τον εγκέφαλο). Αυτό χαλά προσωρινά από το αλκοόλ ή ένα χτύπημα στο κεφάλι. 
’Ελαττώνεται η λογική καθώς φθείρεται ο εγκέφαλος και εξαφανίζεται όταν παύει να λειτουργεί ο 
εγκέφαλος. Με τον ίδιο τρόπο ή ηθική αντίληψη μιας κοινότητας μπορεί να δειχτεί ότι έχει στενή 
σχέση με την ιστορία της, το γεωγραφικό της περιβάλλον ,την οικονομική δομή και ούτω καθε-
ξής. Οι ηθικές ιδέες του ατόμου είναι εξ’ ίσου σχετισμένες με αυτή τη γενική κατάσταση: δεν εί-
ναι τυχαίο, οι δάσκαλοι και γονείς τόσο συχνά μάς λένε ότι μπορούν να υπομένουν όποιαδήποτε 
κακία έκτος από το ψέμα γιατί το ψέμα είναι το μόνο αμυντικό δπλο του παιδιού. Όλα αυτά μα-
κράν από του να σάς παρουσιάζουν δυσκολίες είναι ακριβώς αυτού πού περιμέναμε. 
Το λογικό και ηθικό στοιχείο σε κάθε ανθρώπινο μυαλό είναι ένα σημείο  πού το Υπερφυσικό 
βρίσκει την είσοδο του στην Φύση, εκμεταλλευόμενο σε κάθε σημείο αυτές τις συνθήκες πού ή 
Φύση προσφέρει, και διώχνεται όταν οι συνθήκες δεν προσφέρουν ελπίδα και εμποδίζεται όταν 
οι συνθήκες είναι δυσμενείς. Ενός ανθρώπου ή Λογική σκέψη είναι ακριβώς όση στο μερίδιο του 
στην Αιώνια Λογική, όση η κατάσταση τού μυαλού του επιτρέπει να γίνει ενεργή: παριστάνει το 
παζάρεμα πού έγινε μεταξύ Φύσης και λογικής σ’ αυτό ειδικά το σημείο. ‘Η ηθική όψη ενός Έ-
θνους είναι ακριβώς η συμμετοχή του στην Αιώνια Σόφια όση η ιστορία του και η οικονομία του 
κτλ. επιτρέπουν να έχει Με τον ίδιο τρόπο η φωνή του εκφωνητή είναι τόσο ανθρώπινη όσο ο 
δέκτης επιτρέπει να ακουστεί. Βέβαια ποικίλλει με την κατάσταση  του δέκτη και χαλά καθώς 
παλιώνει  ή συσκευή και εξαφανίζεται  τελείως  αν ρίξεις πάνω  της ένα τούβλο. Εξαρτάται από 
τη συσκευή άλλα δεν έχει σαν πηγή την συσκευή. Αν συνέβαινε να μην υπάρχει ανθρώπινη φω-
νή στο μικρόφωνο δεν θα δίναμε σημασία στα νέα. Οι διάφορες και περίπλοκες συνθήκες κάτω 
από τις οποίες εμφανίζεται η Λογική και η Ηθική δεν είναι παρά τα στριψίματα και οι καμπές 
που υπάρχουν στο σύνορο Φύσης και Υπερφύσης. Αυτός είναι ο λόγος πού μπορείς να αγνοή-
σεις τελείως την Υπερφύση και να χειριστείς τα φαινόμενα καθαρά άπό την Φυσική πλευρά, ό-
πως ένας άνθρωπος πού εξετάζει στο χάρτη τα σύνορα της Κορνουάλης και του Ντεβονσάιρ 
μπορεί πάντοτε να πει «Αυτό που αποκαλείς ένα εξόγκωμα στο Ντεβονσαιρ είναι στην πραγμα-
τικότητα μια κοιλότητα στην Κορνουάλη». Και με μια έννοια δεν μπορείς να τον αντικρούσεις. 
Αυτό πού αποκαλούμε εξόγκωμα το Ντεβονσάιρ είναι μια εσοχή στην Κορνουάλη. Αυτό πού κα-
λούμε Λογική σκέψη σε ένα άνθρωπο πάντοτε περιλαμβάνει μιά κατάσταση του μυαλού του, 
και σε τελευταία ανάλυση μια κατάσταση στα άτομα. Αλλά το Ντεβονσάιρ είναι εν τούτοις κάτι 
παραπάνω από το που η Κορνουάλη τελειώνει, και η Λογική είναι κάτι παραπάνω  από εγκε-
φαλική βιοχημεία. 
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Ας γυρίσουμε σε μια άλλη υποψία. Για πολλούς ανθρώπους, η μεγάλη δυσκολία  για το Υπερ-
φυσικό είναι απλά: Γιατί υπάρχει ανάγκη για επιχειρήματα; Εάν ένα τόσο εκπληκτικό πράγμα 
υπάρχει δεν θα έπρεπε να είναι τόσο προφανές όπως ο Ήλιος στον ουρανό. Δεν είναι μήπως 
αβάσταχτο και μάλιστα απίστευτο ότι γνώση για το πιο βασικό από όλα τα Γεγονότα να είναι 
προσιτή μόνο από συλλογισμούς περίπλοκους πού οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν ούτε 
τον καιρό ούτε την ικανότητα να τους κάνουν; Νοιώθω μεγάλη συμπάθεια γι’ αυτήν την άποψη. 
Αλλά ας παρατηρήσουμε δύο σημεία. 
Όταν κοιτάζεις σε ένα κήπο από ένα δωμάτιο του πάνω πατώματος σίγουρα  (μια φορά αν το 
έχεις σκεφτεί) -τον κοιτάζεις διά μέσου ενός παραθύρου. Αλλά αν ο κήπος είναι πού σε ενδια-
φέρει, ίσως να τον κοιτάζεις για πολλή ώρα χωρίς να σκέφτεσαι για το παράθυρο. Όταν διαβά-
ζεις ένα βιβλίο είναι προφανές ότι (αρκεί να το προσέξεις ) χρησιμοποιείς τά μάτια σου: αλλά 
μόνο όταν τα μάτια σου αρχίσουν να πονάνε, ή το βιβλίο είναι ένα βιβλίο οπτικής, μπορεί να 
διαβάζεις ένα ολόκληρο απόγευμα χωρίς να σκεφτείς για τα μάτια σου. Όταν μιλάμε προφανώς 
χρησιμοποιούμε γλώσσα και γραμματική: αλλά όταν προσπαθήσουμε  να μιλήσουμε μια ξένη 
γλώσσα ίσως συνειδητοποιήσουμε οδυνηρά ότι δεν είμαστε σωστά ενημερωμένοι για το γεγο-
νός. Αλλά όταν μιλάμε τη μητρική μας γλώσσα δεν το προσέχουμε. Όταν φωνάζεις από το πάνω 
πάτωμα έρχομαι σε  μισό λεπτό» συνήθως δεν συνειδητοποιείς ότι η λέξη έρχομαι είναι το πρώ-
το πρόσωπο ενικού. Υπάρχει πράγματι η ιστορία ενός Ερυθροδέρμου που αφού έμαθε αρκετές 
ξένες γλώσσες του ζητήθηκε να γράψει τη γραμματική της δικής του φυλής. απάντησε μετά κά-
μποση σκέψη ότι στη φυλή του δεν υπάρχει γραμματική. Η γραμματική που χρησιμοποίησε σε 
όλη του τη ζωή του είχε διαφύγει την προσοχή. Τη γνώριζε (με κάποια έννοια) τόσο καλά πού (με 
μια άλλη έννοια) δεν γνώριζε ότι υπήρχε. 

 
Όλες αυτές οι περιπτώσεις μάς δείχνουν το γεγονός ότι με μια άποψη το πιο προφανές και πρω-
ταρχικό γεγονός, και με τη βοήθεια του οποίου μπορείς να έχεις είσοδο σε όλα τά άλλα γεγονότα 
είναι αυτό που πιο εύκολα ξεχνιέται όχι γιατί είναι τόσο απομονωμένο ή δυσνόητο αλλά επειδή 
είναι τόσο κοντά και προφανές. Οι Φυσιοκράτες έχουν περιπλεχτεί σε σκέψεις για τη Φύση. Αλλά 
δεν έχουν δώσει προσοχή στο ότι σκέφτομαι.  
Τη στιγμή πού ένας προσέχει σ’ αυτό είναι προφανές ότι η σκέψη του δεν μπορεί απλά να είναι 
ένα φυσικό γεγονός, και συμπεραίνουμε ότι κάτι άλλο έκτος από  τη φύση υπάρχει. Το Υπερφυσι-
κό δεν είναι απομονωμένο ούτε δυσνόητο: είναι ένα πράγμα καθημερινής και ωριαίας εμπειρίας, 
τόσο κοντινό όσο ή αναπνοή.  
Η άρνηση του οφείλεται σε ένα είδος αφηρημάδας. Αλλά αυτή η αφηρημάδα δεν είναι καθόλου 
παράξενη. Δεν έχεις ανάγκη –πραγματικά δε θέλεις -να σκέφτεσαι για παράθυρα όταν βλέπεις σε 
κήπους ή να σκέπτεσαι για μάτια όταν διαβάζεις. Με τον ίδιο τρόπο η σωστή μέθοδος για κάθε 
περιορισμένη και ειδική έρευνα είναι να αγνοείς το γεγονός της σκέψης σου, και να συγκεντρω-
θείς στο αντικείμενο σου. Μόνο όταν σταθείς πίσω από όλες τις έρευνες και προσπαθείς να κά-
νεις μια πλήρη φιλοσοφία τότε θα πρέπει να το λάβεις υπόψη. Για μια πλήρη φιλοσοφία πρέπει 
να έχεις όλα τα γεγονότα. Σ’ αυτή στρέφεσαι από τα  μερικά και τις ειδικές σκέψεις και πας στην 
ολική σκέψη και ένα από τα γεγονότα της ολικής σκέψης που πρέπει να σκεφτείς είναι η ίδια η 
σκέψη. Άρα υπάρχει μια τάση στη μελέτη της Φύσης, να μας κάνει να ξεχνάμε το πιο βασικό από 
όλα τα γεγονότα. Και από το Δέκατο έκτο αιώνα πού γεννήθηκε ή επιστήμη, τα μυαλά των αν-
θρώπων έχουν στραφεί προς τα έξω, για να γνωρίσουν τη φύση και να την εξουσιάσουν. Έχουν με  
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ένα αυξανόμενο ρυθμό ασχοληθεί με αυτές τις αναζητήσεις για τις οποίες η περιορισμένη σκέψη 
είναι ή σωστή μέθοδος. 
Δεν είναι λοιπόν εκπληκτικό ότι θα έχουν ξεχάσει την ένδειξη για το Υπερφυσικό. Η βαθειά ριζω-
μένη συνήθεια της περιορισμένης σκέψης -αυτό του λέμε «επιστημονική»  συνήθεια του μυα-
λού-ήταν σίγουρα βέβαιο να οδηγήσει στη Φυσιοκρατία, έκτος αν αυτή ή τάση διορθωνότανε 
συνεχώς από κάποια άλλη πηγή. Αλλά καμία άλλη πηγή δεν ήταν εύκαιρη , γιατί στην ίδια περίο-
δο οί άνθρωποι της επιστήμης ήταν όλο και. λιγότερο μορφωμένοι θεολογικά και μεταφυσικά. 
Αυτό με φέρει στο δεύτερο σημείο του θα θεωρήσω.  Η κατάσταση στην οποία οι κοινοί άνθρω-
ποι μπορούν να ανακαλύψουν το υπερφυσικό μόνο με δυσνόητη λογική είναι πρόσφατη και, με 
Ιστορικά κριτήρια είναι ανώμαλη. Σε όλο τον κόσμο μέχρι τώρα τελευταία ή απ’ ευθείας ενόραση 
των μυστικιστών και οι συλλογισμοί των φιλοσόφων καταστάλαζαν στην μάζα των ανθρώπων με 
εξουσία και παράδοση, μπορούσαν να γίνουν αποδεκτά από αυτούς που  δεν ήταν μεγάλοι δια-
νοούμενοι με τη συγκεκριμένη μορφή του μύθου και  της τελετουργίας και την όλη μορφή της 
ζωής. Στις συνθήκες που παράχθηκαν από ένα αιώνα περίπου Φυσιοκρατίας, οι απλοί άνθρωποι 
είναι υποχρεωμένοι να φέρουν ένα δυσβάστακτο βάρος πού ποτέ δεν το περίμενε κανείς οπό 
απλούς ανθρώπους να φέρουν προηγουμένως. Πρέπει να βρούμε την αλήθεια μόνοι μας ή πρέ-
πει να προχωρήσουμε χωρίς αυτήν. Ίσως αυτό είναι διότι η Ανθρωπότητα επαναστατώντας ενα-
ντίον της παράδοσης και της εξουσίας  έκανε, ένα τρομακτικό σφάλμα, ένα σφάλμα το οποίο δεν 
γίνεται λιγότερο θανάσιμο επειδή αυτοί πού βρίσκονται στην εξουσία με την διαφθορά τους το 
έκαναν κάτι που πολύ εύκολα μπορεί να συγχωρηθεί. 
Από την άλλη μεριά ίσως είναι ότι ή δύναμη που αυτή τη στιγμή κυβέρνα το είδος μας εκτελεί 
ένα τολμηρό πείραμα. Θα μπορούσε να είναι σκόπιμο το ότι ολόκληρη ή μάζα των ανθρώπων 
κινούνται προς τα μπρος και καταλαμβάνουν για τον εαυτό τους αυτά τα ύψη πού κάποτε φυλα-
γότανε μόνο για τούς σοφούς. Άραγε αυτή η διάκριση μεταξύ σοφών και απλών θα εξαφανιστεί 
επειδή από όλους μας αναμένεται να γίνουμε σοφοί  Εάν είναι έτσι τα παρόντα μας ολισθήματα 
δεν θα είναι παρά μόνο πόνοι της αύξησης. Αλλά άς μη κάνουμε πάθη για τις ανάγκες μας. Εάν 
είμαστε ευχαριστημένοι με το να πάμε πίσω και να γίνουμε πάλι απλοί ταπεινοί άνθρωποι υπα-
κούοντας μια παράδοση τότε είναι καλό. Εάν πρόκειται να σκαρφαλώσουμε και να παλέψου-
με μέχρι να γίνουμε και ‘μείς σοφοί ακόμη καλύτερα, αλλά ο άνθρωπος που ούτε υπακούει 
στην σοφία των άλλων ούτε μπαίνει στην περιπέτεια  να την αποκτήσει ο ίδιος, είναι επικίνδυ-
νος. Μια κοινωνία όπου όλοι είναι μάντεις θα ζούσε πληρέστερα. Αλλά μια κοινωνία όπου όλη 
η μάζα είναι απλοί άνθρωποι και κανείς δεν προσέχει τους μάντεις μπορεί να πετύχει μόνο 
κάτι το επιφανειακό, ποταπότητα, ασχήμια και στο τέλος εξάλειψή. Μπροστά ή πίσω πρέπει 
να πάμε, το να  μένουμε εδώ  σημαίνει θάνατο. 
Ένα άλλο σημείο πού μπορεί να υπάρξει αμφιβολία ή δυσκολία και πρέπει να ασχοληθούμε μ’ 
αυτό εδώ, είναι το ότι έχω παρουσιάσει αιτίες, γιατί ένα υπερφυσικό στοιχείο είναι παρόν σε 
κάθε λογικό άνθρωπο. Η παρουσία της ανθρώπινης λογικής στον κόσμο είναι ένα θαύμα με 
την έννοια πού δώσαμε στο κεφάλαιο 2. 
   Αντιλαμβανόμενος αυτό ο αναγνώστης μπορεί με ένα τρόπο συγχωρητέο να πει «Ω όλο αυτό 
είναι που εννοεί με ένα θαύμα...» και να πετάξει το βιβλίο μακριά. Αλλά του ζητώ να κάνει 
υπομονή. Η ανθρώπινη Λογική και Ηθική έχουν αναφερθεί όχι ως περιπτώσεις θαύματος (του-
λάχιστο όχι ως το είδος του θαύματος πού ήθελες να ακούσεις) αλλά σαν αποδείξεις του  Υ-
περφυσικού: Όχι για να δείξουμε ότι η Φύση υφίσταται εισβολή αλλά γιατί υπάρχει ένας πι-
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θανός εισβολέας. Εάν ήθελες να επιλέξεις να αποκαλείς την κανονική και συνηθισμένη εισβο-
λή από την ανθρώπινη λογική θαύμα ή όχι, είναι υπόθεση λέξεων. Ή κανονικότητα της- το γε-
γονός το ότι η κανονικότητα μπαίνει από την ίδια πόρτα, την ανθρώπινη σεξουαλική επικοινω-
νία μπορεί να σου δίνει τη ροπή προς αυτό. Φαίνεται σαν να είναι (ούτως ειπείν) η φύση της 
Φύσης είναι να υποφέρει αυτήν την εισβολή. Αλλά τότε μπορεί αργότερα να βρούμε ότι είναι 
ακριβώς ή φύση της Φύσης να έχει θαύματα γενικά. Ευτυχώς η πρόοδος της συζήτησης θα μας 
επιτρέψει να αφήσουμε την ερώτηση της ορολογίας κατά μέρος. Πρόκειται να ενδιαφερθούμε 
με τις άλλες εισβολές της Φύσης-με αυτό πού κάθε ένας αποκαλεί Θαύματα. Η ερώτηση μας 
θα πάρει τη μορφή, «μπορεί η Υπερφύση να παράγει ποτέ, ειδικά αποτελέσματα σε χώρο και 
χρόνο εκτός από τη χρήση των ανθρωπίνων εγκεφάλων επιδρώντας πάνω στα ανθρώπινα νεύ-
ρα και τους μυς. 
 Έχω πει  «ειδικά αποτελέσματα» γιατί κατά την άποψη μας η Φύση σαν ένα Σύνολο είναι  ένα  
τεράστιο αποτέλεσμα του Υπερφυσικού: ο Θεός την δημιούργησε ο Θεός τη διαπερνά όπου 
υπάρχει ένα ανθρώπινο μυαλό. Ο Θεός προφανώς τη διατηρεί στη ζωή. Η ερώτηση είναι αν 
κάνει τίποτε σ’ αυτήν. Μήπως Αυτός, εκτός από όλα αυτά εισάγει μέσα της τα έργα για τα 
οποία θα λέγαμε «Αυτό είναι ένα δείγμα του γενικού χαρακτήρα που Αυτός έδωσε στη Φύση 
σαν ένα σύνολο». Τέτοια γεγονότα τα ονομάζουμε θαύματα  και  θα είναι μόνο με αυτήν την 
έννοια που θα χρησιμοποιηθεί η λέξη Θαύμα στο υπόλοιπο του βιβλίου. 
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7.ΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ 
Τότε ήλθε ο MAUL ένας γίγαντας, Αυτός ο MAUL συνήθιζε να χαλά νεαρούς  

αποδημητές με  σοφιστείες,     Βουνιάνος. 
Από την παραδοχή ότι υπάρχει Θεός και είναι δημιουργός της Φύσης, δε σημαίνει ότι θαύματα πρέπει 
να γίνονται ή ότι καν συμβαίνουν. Ο θεός ο Ίδιος μπορεί να είναι ένα Όν τέτοιου είδους πού να είναι 
ενάντια στο χαρακτήρα του να ενεργεί θαύματα. Ή ΕΠΙΣΗΣ ίσως να έκανε τη Φύση τέτοιου είδους 
πού δεν μπορεί να προστεθεί τίποτε ή να αφαιρεθεί ή να αλλαχτεί . Η υπόθεση ότι δεν υπάρχουνε 
θαύματα, συνεπώς στηρίζεται σε δύο βάσεις. Είτε νομίζεις ότι ο χαρακτήρας του Θεού τα αποκλείει, 
είτε ότι ο χαρακτήρας της Φύσης τα αποκλείει. Θα αρχίσουμε λοιπόν με τη δεύτερη πού είναι ή πιο 
δημοφιλής βάση. Σ’ αυτό το κεφάλαιο θα θεωρήσω μορφές αντιρρήσεων που κατά τη γνώμη μου είναι 
πολύ επιπόλαιες- που ακόμη μπορούνε να θεωρηθούνε παρανοήσεις. 

Ή πρώτη παρανόηση είναι η εξής. Οποιαδήποτε μέρα μπορεί να ακούσεις κάποιον άνθρωπο και 
όχι αναγκαστικά κάποιον που δε πιστεύει στο Θεό να λέει για κάποιο υποτιθέμενο θαύμα, «όχι βέβαια 
δε το πιστεύω. Γνωρίζουμε ότι είναι ενάντια στους νόμους της Φύσης. Οι άνθρωποι μπορεί να το πί-
στευαν στους παλιούς καιρούς επειδή δε γνώριζαν τούς νόμους της Φύσης. Τώρα γνωρίζουμε ότι επι-
στημονικά είναι αδύνατο.» 

Με «νόμους της Φύσης» αυτός ο άνθρωπος εννοεί την παρατηρούμενη πορεία της Φύσης. Εάν 
εννοεί ότιδήποτε περισσότερο από αυτό δεν είναι ο απλός άνθρωπος που έχω υπ’ όψη, αλλά ένας φι-
λοσοφικός Φυσιοκράτης και θα ασχοληθώ μ’ αυτόν στο επόμενο κεφάλαιο. Ο άνθρωπος που έχω υπ’ 
όψη πιστεύει ότι η απλή εμπειρία (και ειδικά αυτές οι τεχνητές εσκεμμένες εμπειρίες που ονομάζουμε 
Πειράματα) μπορεί να μας πει ποια κανονικότητα συμβαίνει στη Φύση. Και νομίζει ότι αυτό που ανα-
καλύψαμε αποκλείει τη δυνατότητα θαυμάτων. Αυτό είναι σύγχυση του μυαλού. 
Αν παραδεχτούμε ότι υπάρχει η δυνατότητα να συμβούν θαύματα, τότε η εμπειρία θα μάς, πει αν γί-
νονται σε μια οποιαδήποτε περίπτωση. Αλλά η απ\ή εμπειρία ακόμη και αν παραταθεί για ένα εκα-
τομμύριο χρόνια δεν μπορεί να μας πει αν ένα πράγμα είναι δυνατό. Το πείραμα βρίσκει τι συμβαίνει 
κανονικά στη Φύση: την κανονικότητα η το νόμο πού αυτή εργάζεται. Αυτό που πιστεύουν στα θαύμα-
τα δεν αρνούνται ότι υπάρχει μια τέτοια κανονικότητα ή κανόνας: λένε μόνο ότι μπορούν να τεθούν σε 
εκκρεμότητα. Ένα θαύμα είναι εξ ορισμού μια εξαίρεση. Πως μπορεί η ανακάλυψη του κανόνα να σου 
πει αν δεδομένης μιας επαρκούς αιτίας, αν αυτός ο κανόνας δεν μπορεί να τεθεί σε διαθεσιμότητα; 
Εάν είπαμε ότι ο κανόνας είναι Α ,τότε ή εμπειρία μπορεί να μας αντικρούσει λέγοντας μας ότι ήταν Β. 
Εάν λέγαμε ότι δεν υπάρχει κανόνας, τότε η εμπειρία μπορεί να μάς αντικρούσει λέγοντας μας ότι υ-
πάρχει κανόνας. Αλλά δε λέμε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Σύμφωνα με το ότι υπάρχει ένας κανόνας, και 
έχουμε ότι ο κανόνας αυτός είναι ο Β. Το έχει αυτό να κάμει με το αν αυτός ο κανόνας πάψει να ισχύει 
προσωρινά. Απαντάς «μα η εμπειρία  μας δείχνει ότι ποτέ δεν έχει συμβεί αυτό.»  Απαντούμε, «Ακόμη 
και αν έτσι είναι δεν μας δείχνει ότι δεν μπορεί ποτέ να γίνει. Αλλά πραγματικά η εμπειρία δείχνει ότι 
ποτέ δεν έχει συμβεί αυτό; Ο κόσμος είναι γεμάτος με ιστορίες ανθρώπων πού λένε ότι έχουν στην 
εμπειρία τους θαύματα. Ίσως οι ιστορίες είναι ψεύτικες: ίσως είναι αληθινές. Αλλά πρίν να αποφασί-
σεις για την ιστορική ερώτηση πρέπει πρώτον (όπως έχει σημειωθεί στο Κεφάλαιο 1 ) να ανακαλύψεις 
α ν το πράγμα είναι δυνατό , και αν ναι δυνατό, αν είναι πιθανό.» Η ιδέα ότι η πρόοδος της επιστήμης 
έχει κατά κάποιο τρόπο αλλάξει την ερώτηση αύτη είναι στενά συνδεδεμένη με την ιδέα ότι οι άνθρω-
ποι στους «παλιούς καιρούς» πίστευαν σ’ αυτά «γιατί δε γνώριζαν τούς νόμους της Φύσης.»  Έτσι θα 
ακούσεις ανθρώπους να λένε, «Οι πρώτοι Χριστιανοί πίστευαν ότι ο Χριστός είναι γιός μιας παρθένου, 
αλλά εμείς γνωρίζουμε ότι αυτό είναι επιστημονικά αδύνατο .» Τέτοιοι άνθρωποι πιστεύουν ότι η πί-
στη στα θαύματα φάνηκε σε μια εποχή πού οι άνθρωποι ήταν τόσο αδαείς για την πορεία της φύσης 
που δεν μπορούσαν να αντιληφθούν ότι ένα θαύμα είναι αντίθετο σ’ αυτή. Λίγη σκέψη μάς δείχνει ότι 
αυτό είναι ανοησία :και ή ιστορία της εκ Παρθένου γέννησης είναι ιδιαίτερα ένα χτυπητό σημείο. Όταν 
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ο Άγιος Ιωσήφ ανακάλυψε ότι ή αρραβωνιαστικιά του θα είχε μωρό, δεν ήταν αφύσικο ότι ήθελε να 
την διώξει. Γιατί ήξερε τόσο καλά όσο ένας μοντέρνος γυναικολόγος ότι η συνηθισμένη πορεία της φύ-
σης για  να έχουν οι γυναίκες μωρά είναι να έχουν ξαπλώσει με άνδρα. Χωρίς Αμφιβολία ένας μοντέρ-
νος γυναικολόγος ξέρει πολύ περισσότερα για την γέννα και την κύηση πού ο Άγιος Ιωσήφ δεν ήξερε. 
Αλλά αυτά τα σημεία δεν αφορούν το κύριο σημείο- ότι μία εκ παρθένου γέννηση είναι αντίθετη προς 
την πορεία της φύσης. Και ο Άγιος Ιωσήφ προφανώς το γνώριζε αυτό. Με την ίδια έννοια που θα είναι 
αληθινό σήμερα θα έλεγε «το πράγμα είναι επιστημονικά αδύνατο.»: το γεγονός ήταν πάντοτε γνωστό 
ότι είναι αδύνατο εκτός αν οι κανονικές διεργασίες τής Φύσης είχαν οέ αυτή ειδικά την περίπτωση πα-
ρακαμφθεί η αντικατάσταση από κάτι από έξω από τη φύση. «Όταν τελικά ο Άγιος Ιωσήφ δέχθηκε την 
άποψη ότι η εγκυμοσύνη της αρραβωνιαστικιάς του δεν οφειλόταν σε άσεμνη ζωή αλλά σε ένα θαύμα, 
δέχτηκε το θαύμα σαν κάτι ενάντια στη γνωστή τάξη της φύσης. 

 

Όλες οι ιστορίες των θαυμάτων μας διδάσκουν το ίδιο πράγμα. Σε τέτοιες ιστορίες τα θαύματα διεγεί-
ρουν φόβο και θαυμασμό (αυτό είναι πού υπονοεί ή λέξη θαύμα) στους θεατές, και τα εκλαμβάνουν 
σαν ένδειξη υπερφυσικής δύναμης. Εάν δεν ήταν γνωστό ότι είναι αντίθετα στους νόμους της φύσης 
πως θα υπεδείκνυαν την υπερφυσική δύναμη; Πως θα προκαλούσαν την έκπληξη εκτός αν δεν φαινό-
ντουσαν να είναι εξαιρέσεις στους κανόνες και πως μπορεί κάτι να θεωρηθεί εξαίρεση αν οι κανόνες 
δεν είναι γνωστοί; Εάν υπήρχαν άνθρωποι που δεν γνώριζαν τους νόμους της φύσης καθόλου δε θα 
είχαν καθόλου την ιδέα του θαύματος και δεν θα ένοιωθαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον εάν κάποιο θαύμα 
έβλεπαν μπροστά τους, τίποτε δεν είναι παράξενο παρά μόνο όταν ανακαλύψεις τι είναι το κανονικό. Η 
πίστη στα θαύματα μακράν από του να εξαρτάται από μία άγνοια των νόμων της φύσης είναι μόνο δυ-
νατή μόνο όσο οι νόμοι της φύσης είναι γνωστοί. Έχουμε ήδη δει ότι αν ξεκινήσεις αποκλείοντας το 
υπερφυσικό τότε δε θα αντιληφθείς θαύματα. Τώρα πρέπει να προσθέσουμε ότι δεν μπορείς να αντι-
ληφθείς θαύματα εκτός αν πιστεύεις ότι ή φύση δουλεύει σύμφωνα με κανόνες. Εάν δεν έχεις προσέξει 
ότι ο Ήλιος ανατέλλει πάντοτε από την Ανατολή δέ θα δεις τίποτε το θαυμαστό αν τον δεις να ανατέλ-
λει από τη δύση. 

 

Εάν μάς παρουσίαζαν τα θαύματα σαν πράγματα πού συμβαίνουν συνήθως τότε η πρόοδος της επι-
στήμης πού η δουλειά της είναι να μας πει τι συμβαίνει συνήθως στην φύση θα έκανε αυτήν την πίστη 
όλο και περισσότερο πιο δύσκολη, και τελικά Αδύνατη. Η πρόοδος της επιστήμης έχει με ακριβώς αυτό 
τον τρόπο (και για το καλό μας) έκανε ένα σωρό πράγματα  απίστευτα , που οι πρόγονοι μας πίστευαν, 
ανθρωποφάγα μερμήγκια, μονοπόδαρους αθρώπους με ένα γιγαντιαίο πόδι, μαγνητικά νησιά που 
τραβάνε όλα τα πλοία προς αυτά, γοργόνες  και δράκοντες που βγάζουν φωτιές. Αλλά αυτά τα πράγμα-
τα δεν τα είχανε παρουσιάσει ποτέ σαν υπερφυσικές διακοπές της πορείας της φύσης, Τα είχαν πα-
ρουσιάσει σαν πράγματα από τη φυσιολογική της πορεία-πράγματι σαν επιστήμη. Κατοπινή και καλύ-
τερη έπιστήμη τα έχει δίκαια άφαιρέσει.  

Τα θαύματα βρίσκονται σε μια διαφορετική θέση. Εάν υπήρχαν δράκοντες με πύρινες αναπνοές θα 
τους έβρισκαν οι κυνηγοί μας των μεγάλων θηραμάτων αλλά κανείς δεν ισχυρίστηκε ότι η εκ Παρθέ-
νου γέννηση του Χρίστου και το περπάτημά του Χριστού επάνω στα νερά είναι πράγματα που ξανα-
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συμβαίνουν. Εάν  ένα γεγονός  ισχυρίζεται ότι απ’ την αρχή είναι η εισβολή στην φύση μιας δύναμης 
από έξω από τη φύση, η αύξηση της γνώσης της επιστήμης δεν θα το έκανε λιγότερο ή περισσότερο 
πιστευτό από ότι ήταν στην αρχή. Με αυτή την έννοια είναι απλή σύγχυση του μυαλού να ισχυριστού-
με ότι είναι δυσκολότερο να πιστέψουμε στα θαύματα λόγω προόδου της επιστήμης. 

Πάντοτε γνωρίζουμε ότι ήσαν αντίθετα  προς την κανονική πορεία των πραγμάτων, γνωρίζαμε ακόμα 
ότι εάν υπάρχει κάτι πέρα από-τη φύση τότε είναι δυνατά. Αυτό ειναι το μεδούλι  της ερώτησης μας, ο 
χρόνος και η πρόοδος της επιστήμης και του πολιτισμού δεν τα έχουν αλλάξει  καθόλου. Το έδαφος για 
την πίστη ή για την απιστία είναι το ίδιο σήμερα όπως πριν δύο χιλιάδες χρόνια-ή δέκα χιλιάδες χρόνια. 
Εάν ο Άγιος Ιωσήφ δεν είχε πίστη για να εμπιστεύεται στο θεό ή ταπεινότητα για να αντιληφθεί την 
αγιότητα της μνηστής του, δε θα πίστευε στη θαυματουργική προέλευση του Γιου της, τόσο εύκολα 
όσο ένας μοντέρνος άνθρωπος, και ένας μοντέρνος άνθρωπος πού πιστεύει στο θεό μπορεί να δεχθεί 
το θαύμα τόσο εύκολα όσο ο Άγιος Ιωσήφ. Μπορεί εσύ και εγώ να μην συμφωνούμε, ακόμη και όταν 
τελειώσεις το βιβλίο στο αν μπορούν να συμβούν ή όχι θαύματα.  Αλλά τουλάχιστο να μη λέμε ανοησί-
ες. Ας μην αφήσουμε κενή ρητορεία για την πρόοδο  της επιστήμης να μας ξεγελάσει στο να υποθέ-
σουμε ότι η πιο περίπλοκη περιγραφή της γέννησης, με όρους γονιδίων και σπερματοζωαρίου ,μας κά-
νει πεισμένους ότι η φύση δεν στέλνει μωρά σε νέες γυναίκες που «δεν γνώρισαν άνδρα». 

Η δεύτερη παρεξήγηση είναι η έξης. Πολλοί άνθρωποι λέγουν, «πίστευαν στα θαύματα στον παλιό και-
ρό γιατί είχαν μια λανθασμένη εικόνα του σύμπαντος. Νόμιζαν ότι ή γη είναι το μεγαλύτερο πράγμα 
και ότι ο άνθρωπος είναι το πιο σημαντικό δημιούργημα. Φαινόταν λοιπόν λογικό να υποθέσουν ότι ο 
Δημιουργός ειδικά ενδιαφερόταν για τον άνθρωπο και μπορεί ακόμη να διακόψει την πορεία της φύ-
σης για το χατίρι του. Αλλά τώρα πού γνωρίζουμε το ότι το Σύμπαν είναι πραγματικά τεράστιο-τώρα 
πού αντιλαμβανόμαστε ότι ο πλανήτης μας και ακόμη το όλο πλανητικό σύστημα δεν είναι παρά μια 
τελίτσα- θα είναι γελοίο να τα πιστεύουμε ακόμη. Ανακαλύψαμε την ασημαντότητα μας και δεν μπο-
ρούμε να υποθέσουμε ότι ο θεός είναι τόσο δραστήρια ανακατεμένος στις μικρο-υποθέσεις μας.»  

Οποιαδήποτε αξία και αν έχει αυτό το επιχείρημα, θα πρέπει να ειπωθεί εξ αρχής ότι η άποψη αυτή 
έχει .λανθασμένες πληροφορίες για τα γεγονότα. 

Η απεραντοσύνη του σύμπαντος δεν είναι πρόσφατη ανακάλυψη .Πάνω από χίλια εφτακόσια χρόνια 
πριν ο Πτολεμαίος δίδασκε ότι εν σχέσει προς την απόσταση με τα απλανή άστρα η Γη πρέπει να θεω-
ρηθεί σαν ένα σημείο στο μέγεθος. Το αστρονομικό του σύστημα ήταν παγκοσμίως δεκτό στους σκο-
τεινούς και μέσους χρόνους. Η ασημαντότητα της Γης ήταν οικεία στον Βοήθειο, τον βασιλιά Αλφρέδο 
,τον Δάντη, και Τσώσερ όπως είναι γνωστή  στον H.G. WELLS και στον καθηγητή HALDANE. Δηλώσεις 
περί του αντιθέτου σε μοντέρνα βιβλία οφείλονται σε άγνοια. 

Ή πραγματική ερώτηση είναι αρκετά διαφορετική άπόδτι συνήθως ύποτίθεται. Η πραγματική ερώτηση 
είναι γιατί η σε χώρο ασημαντότητα της Γης, αφού την είχαν διαβεβαιώσει οι Χριστιανοί φιλόσοφοι, 
την τραγούδησαν οι Χριστιανοί ποιητές, και την σχολίασαν οι Χριστιανοί ηθικογράφοι για περίπου δε-
καπέντε αιώνες, χωρίς την παραμικρή υποψία ότι αντιτίθεται στην θεολογία τους, πρέπει ξαφνι-
κά σε μοντέρνες εποχές να στηθεί σαν ένα γερό επιχείρημα εναντίον του Χριστιανισμού και έχει απο-
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λαύσει μέχρι στιγμής μια λαμπρή  σταδιοδρομία. Θα προσφέρω μια υπόθεση για απάντηση σ’ αυτήν 
την ερώτηση σε λίγο. Προς το παρόν θα θεωρήσω την δύναμη αυτού του κυρίου επιχειρήματος 

Όταν ο γιατρός στην νεκροψία βλέπει τα όργανα του νεκρού και διαγιγνώσκει δηλητήριο έχει μια κα-
θαρή ιδέα για την διαφορετική κατάσταση στην οποία θα βρισκόντουσαν τα όργανα αν ο άνθρωπος 
είχε πεθάνει από φυσιολογικό θάνατο. Εάν από το τεράστιο του διαστήματος και την μικρότητα της γης 
κάνουμε την διάγνωση ότι ο Χριστιανισμός είναι λανθασμένος τότε πρέπει να έχουμε μια καθαρή ιδέα 
του είδους του σύμπαντος που θα είχαμε αν ο Χριστιανισμός ήταν σωστός. Αλλά άραγε έχουμε; Όπως 
και να είναι το σύμπαν σίγουρα οι αντιλήψεις μας, μάς το παρουσιάζουν σαν τρισδιάστατο ,και  σε ένα 
τρισδιάστατο χώρο δεν μπορείς να συλλάβεις όρια. Από την μορφή των αντιλήψεων μας πρέπει λοιπόν 
να νιώθουμε σαν να ζούσαμε κάπου σε ένα άπειρο χώρο: και όσο και αν είναι το μέγεθος της Γης 
,πρέπει να είναι πολύ μικρό συγκρινόμενο με το άπειρο. Και αυτό το άπειρο διάστημα είτε πρέπει να 
είναι άδειο ή να έχει σώματα. Εάν ήταν άδειο, ή δεν περιείχε τίποτε άλλο από τον Ήλιο τότε αυτό το 
τεράστιο κενό θα το χρησιμοποιούσαν σίγουρα σαν επιχείρημα εναντίον του Θεού.  Γιατί, θα ρωτούσαν 
να δημιούργησε μια τελεία και να αφήσει τον υπόλοιπο χώρο άδειο; Εάν από την άλλη βρίσκουμε αμέ-
τρητα (όπως πράγματι κάνουμε) σώματα να περιπλανούνται στο διάστημα τότε αυτά είτε θα είναι κα-
τοικημένα είτε θα είναι ακατοίκητα. 

Τώρα το παράξενο είναι ότι και οι δύο περιπτώσεις χρησιμοποιούνται εξ ίσου σαν αντιρρήσεις στον 
Χριστιανισμό. Εάν το σύμπαν έσφυζε από ζωή διαφορετική απο την δική μας, μας λένε ότι είναι γελοίο 
να πιστεύουμε ότι ο θεός τόσο πολύ θα ενδιαφερότανε με το ανθρώπινο  είδος ώστε «να έλθει εδώ 
από τον  Ουρανό» ,και να γίνει άνθρωπος για την λύτρωση του ανθρώπου. Εάν όμως από την άλλη με-
ριά ο πλανήτης μας είναι πραγματικά μοναδικός στο να έχει οργανική  ζωή, τότε αυτό θεωρείται σαν 
απόδειξη ότι η ζωή είναι τυχαίο υποπροϊόν στο σύμπαν και έτσι να δείχνει το λανθασμένο της θρη-
σκείας. Φαίνεται ότι είναι δύσκολο να είμαστε ευχάριστοι. Μεταχειριζόμαστε το Θεό όπως η αστυνο-
μία 'μεταχειρίζεται ένα άνθρωπο που έχει συλλάβει, ότι και να πει θα χρησιμοποιηθεί σαν ένδειξη ενα-
ντίον του. Αυτό το είδος της αντίρρησης στην Χριστιανική πίστη δεν βασίζεται πραγματικά στην παρα-
τηρούμενη φύση του πραγματικού σύμπαντος καθόλου. Μπορείς να την κάνεις χωρίς να περιμένεις να 
βρεις με τι μοιάζει το σύμπαν, γιατί θα προσαρμόζεται σε οποιοδήποτε σύμπαν διαλέξουμε να φαντα-
στούμε. Ο γιατρός εδώ μπορεί να διαγνώσει δηλητήριο χωρίς να κοιτάξει στο πτώμα γιατί έχει μια θε-
ωρία δηλητηρίου πού θα την κρατήσει οποιαδήποτε και αν αποδειχτεί ότι είναι ή κατάσταση των ορ-
γάνων. 

Η αιτία που ούτε μπορούμε να φανταστούμε ένα σύμπαν έτσι καμωμένο πού να αποκλείει αυτές τις 
αντιρρήσεις, είναι ως έξης: 0 Άνθρωπος είναι ένα πεπερασμένο  όν πού έχει αρκετό γνώθι σ’ αυτόν ώ-
στε να καταλαβαίνει ότι είναι πεπερασμένο: λοιπόν σε κάθε δυνατή άποψη βρίσκει τον εαυτό του πολύ 
μικρό μπροστά στο σύνολο της πραγματικότητας  σαν ένα όλο. Είναι επίσης και ένα παράγωγο ον: η 
αιτία της ύπαρξης του δεν βρίσκεται μέσα του αλλά (αμέσως) στους γονείς του και (τελικά) είτε στον 
χαρακτήρα της φύσης σαν ένα σύνολο ή (αν υπάρχει Θεός) στο θεό. Αλλά πρέπει να υπάρχει κάτι είτε 
είναι ό Θεός είτε ή ολότητα  της Φύσης πού υπάρχει αφ’ εαυτού της ή «προχωρά για το δικό της λογα-
ριασμό»: όχι σαν ένα προϊόν αιτίων πέραν από τον εαυτό της αλλά απλώς επειδή είναι .Μπροστά σ’ 
αυτό το κάτι, οτιδήποτε  κι αν είναι ο άνθρωπος  θα πρέπει να νιώθει τη δική του παραγωγή  ύπαρξη  
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να είναι ασήμαντη, άσχετη, σχεδόν τυχαία. Δεν υπάρχει αντίρρηση ότι υπάρχουν άνθρωποι θρησκευό-
μενοι πού πιστεύουν ότι όλα υπάρχουν για τον άνθρωπο και επιστημονικοί άνθρωποι πού ανακαλύ-
πτουν πώς δεν είναι έτσι. Είτε το τελικό και ανεξήγητο γεγονός αυτό πού απλώς είναι-αποδεικνύεται 
τελικά ότι είναι ο Θεός είτε «το όλο θέαμα», σίγουρα δεν υφίσταται για μας. Σε κάθε άποψη αντιμετω-
πίζουμε κάτι που υπήρχε πριν να εμφανισθεί η ανθρώπινη φυλή και· πού θα υπάρχει μετά πού η Γη θα 
είναι ακατοίκητη, και είναι τελείως ανεξάρτητο από μάς άν και εμείς είμαστε εξ ολοκλήρου εξαρτημέ-
νοι από αυτό, και το όποιο διά μέσου μεγάλων περιοχών της ύπαρξης του, δεν έχει καμιά σχέση με 
τούς φόβους μας και τις ελπίδες μας. Γιατί κανένας άνθρωπος υποθέτω ήταν τόσο τρελός ώστε να νο-
μίζει ότι ο άνθρωπος ή όλη η δημιουργία γεμίζει το Θείο Νου, εάν είμαστε ένα μικρό πράγμα μπροστά 
στο χώρο και στον χρόνο και ο χώρος και ο χρόνος είναι ένα μικρό πράγμα στον Θεό. Είναι ένα βαθύ 
λάθος να πιστέψουμε ότι ό Χριστιανισμός σκόπευε να διαλύσει τη σύγχυση και ακόμη του τρόμο, την 
αίσθηση της μηδαμινότητας, που μας έρχεται όταν σκεπτόμαστε για τη φύση των πραγμάτων.  Έρχεται 
για να τα ενισχύσει. Χωρίς αυτές τις αισθήσεις δεν υπάρχει  θρησκεία. Πολλοί άνθρωποι αναθρεμμένοι 
σε κάποια μορφή ρηχού Χριστιανισμού που διαβάζοντας  Αστρονομία καταλαβαίνει πόσο αδιάφορη 
είναι ή μεγαλύτερη περιοχή της πραγματικότητας για τον άνθρωπο, και που πιθανό εγκαταλείπει τη 
θρησκεία του, εξ αιτίας αυτού , μπορεί σε αυτήν ακριβώς τη στιγμή να έχει την πρώτη γνήσια θρησκευ-
τική του εμπειρία.  

Ο Χριστιανισμός δεν έχει την πεποίθηση ότι όλα τα πράγματα έγιναν για τον άνθρωπο.  Έχει την πε-
ποίθηση ότι ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο και για το χατίρι του έγινε Άνθρωπος και  πέθανε. Δεν έχω 
κατορθώσει ακόμη να δω πως αυτό που γνωρίζουμε (και το γνωρίζαμε  Από τις ημέρες του Πτολεμαί-
ου) για το μέγεθος του σύμπαντος επηρεάζει την Αξιοπιστία αυτού του δόγματος  κατά τον ένα ή τον 
άλλο τρόπο. 

Ο σκεπτικιστής ρωτά πώς μπορούμε να πιστέψουμε ότι ο Θεός «κατέβηκε» σ’ αυτόν τον ένα μικρό 
πλανήτη. Η ερώτηση θα ήτανε ενοχλητική αν γνωρίζαμε  

(I) ότι υπάρχουν λογικά όντα κάποιου είδους σε άλλα σώματα που περιπλανιούνται στο διάστημα, 

(2) ότι έχουνε πέσει σαν εμάς και χρειάζονται λύτρωση 

(3) ότι ή λύτρωση τους πρέπει να γίνει με τον ίδιο τρόπο σαν την δική μας, 

 (4) και ότι η λύτρωση σε αυτή την μορφή έχει απαγορευτεί  για αυτά. Αλλά δεν γνωρίζουμε τίποτε για 
αυτά. Το σύμπαν μπορεί να είναι γεμάτο με ευτυχισμένες ζωές πού ποτέ δεν χρειάστηκαν λύτρωση. 
Ίσως να είναι γεμάτο ζωές πού λυτρώθηκαν σε μορφές κατάλληλες για τη κατάσταση τους.  Ίσως να 
είναι γεμάτο με ζωές για τις οποίες ο Θεός να ενδιαφέρεται και όμως εμείς να είμαστε αδιάφοροι. 

Εάν κάποιος επιμένει ότι ή Γη πού είναι τόσο μικρή είναι χωρίς σημασία τόσο ανάξια για να αξίζει την 
Αγάπη του Δημιουργού ,απαντούμε ότι ποτέ ένας Χριστιανός δεν πίστεψε ότι άξιζε την χάρη Του. Ό 
Χριστός δεν πέθανε για τους ανθρώπους γιατί είχανε μια δική τους αξία πού άξιζε να πεθάνεις για αυ-
τήν αλλά επειδή αυτός είναι μια αγάπη εκ ταυτότητος ,και λοιπόν αγαπά απείρως. Και ποιο θα είναι 



 
 
40 
 
τελικά το μέγεθος του κόσμου ή ενός  δημιουργήματος πού θα μας έλεγε για την Αξία του ή την τιμή 
του. 

Δεν  υπάρχει αμφιβολία ότι  νοιώθουμε ανάρμοστο να πούμε ότι ή Γη μπορεί να είναι πιο σημαντι-
κή από το Μεγάλο Νεφέλωμα της Ανδρομέδας.  Έξ άλλου είμαστε έξ ίσου βέβαιοι ότι μόνο ένας τρελός 
θα σκεφτότανε ότι αναγκαστικά ένας άνθρωπος δύο μέτρα ψηλός θα ήτανε πιο σημαντικός από ένα 
άνθρωπο ενάμιση μέτρο ψηλό, ή ότι ένα άλογο θα είναι πιο σημαντικό από ένα άνθρωπο, ή ότι τα πό-
δια ενός ανθρώπου θα είναι πιο σημαντικά από το μυαλό του. Με άλλα λόγια αυτός ο υποτιθέμενος 
λόγος μεταξύ μεγέθους και σπουδαιότητας φαίνεται λογικός μόνο όταν τα μεγέθη πού περιλαμβάνο-
νται είναι πάρα πολύ μεγάλα. Και προδίδει τήν αληθινή βάση αυτού του τύπου της σκέψης. Όταν μια 
σχέση ανακαλύπτεται από τη Λογική, τη θεωρούμε ότι ισχύει γενικά. Εάν η Λογική μας έλεγε ότι το μέ-
γεθος είναι ανάλογο προς την σπουδαιότητα, τότε μικρές διαφορές σε μέγεθος θα συνοδευότανε από 
μικρές διάφορές σε σπουδαιότητα, όπως και μεγάλες διαφορές σε μέγεθος θα συνοδευότανε από με-
γάλες διαφορές σε σπουδαιότητα. Ο άνθρωπος με ύψος δύο μέτρα θα ήτανε λίγο πιο πολύτιμος από 
τον άνθρωπο με ύψος ενάμιση μέτρο, και ότι το πόδι σου είναι πιο σημαντικό από το μυαλό σου-
πράγμα πού ό καθένας γνωρίζει ότι είναι ανοησία. Το συμπέρασμα είναι αναπόφευκτο: η σπουδαιότη-
τα πού αποδίδεται σε μεγάλες διαφορές είναι μια υπόθεση όχι της λογικής αλλά του συναισθήματος-
αυτού του αισθήματος που υπεροχές σε μέγεθος αρχίζουν να παράγουν σε μας μόνο μετά από ένα α-
πόλυτο μέγεθος. 

Είμαστε ποιητές, όταν μια ποσότητα είναι πολύ μεγάλη παύουμε να τη θεωρούμε σαν απλή ποσότητα, 
Η φαντασία μας ξυπνά. Αντί για απλή ποσότητα έχουμε μια ποιότητα -το Υποβλητικό. Αλλά έκτος από 
αυτό ή απλή αριθμητική μεγαλοσύνη του Γαλαξία δεν θα φαινότανε περισσότερο εντυπωσιακή από 
τούς αριθμούς σε ένα βιβλίο λογαριασμών. Για ένα μυαλό πού δέ συμμερίζεται τα αισθήματα μας και 
στερείται τις ενέργειες της φαντασίας μας, το επιχείρημα εναντίον του Χριστιανισμού από το μέγεθος 
του σύμπαντος θα είναι απλώς ακατανόητο. Λοιπόν για εμάς το σύμπαν έχει τη δύναμη να μάς τρομά-
ζει. Άνθρωποι με ύψος δύο μέτρα κοιτάζουν ψηλά στον ουρανό το βράδυ με φόβο, κτηνώδεις και βλά-
κες άνθρωποι δεν το κάνουν. Όταν η σιωπή του αιωνίου χώρου τρόμαξε τον Πασκάλ, ήταν ή μεγαλοσύ-
νη του Πασκάλ πού βοήθησε αυτούς να το κάνουν, το να φοβηθείς από τη μεγαλοσύνη του νεφελώμα-
τος είναι σαν να φοβηθείς από τη σκιά σου. Γιατί τα έτη φωτός και οι γεωλογικές περίοδοι είναι απλή 
αριθμητική μέχρις ότου η σκιά του ανθρώπου του ποιητή, του μυθoποιού, πέφτει επάνω τους. Σαν έ-
νας Χριστιανός δεν λέγω ότι έχουμε λάθος να τρέμουμε σ’ αυτή τη σκιά, γιατί πιστεύω ότι είναι σκιά 
μιας εικόνας του Θεού. Αλλά εάν το άπειρο της Φύσης απείλησε ποτέ να τρομάζει τα πνεύματα μας 
,πρέπει να θυμόμαστε ότι είναι μόνο η Φύση πνευματικοποιημένη από την ανθρώπινη φαντασία που 
κάνει αυτό. 

Αυτό μας υποδεικνύει μια δυνατή απάντηση στην ερώτηση που έχει εγερθεί μερικές σελίδες πιο 
πριν- γιατί το μέγεθος του σύμπαντος, πού ήταν γνωστό για αιώνες, θα έπρεπε για πρώτη φορά στη 
δική μας εποχή να γίνει ένα επιχείρημα εναντίον του Χριστιανισμού. Έγινε άραγε αυτό γιατί στην μο-
ντέρνα εποχή η φαντασία μας έγινε πιο ευαίσθητη στην μεγαλοσύνη;  Σύμφωνα με αυτήν την άποψη 
το επιχείρημα από το μέγεθος φαίνεται σαν ένα παραπροϊόν του Ρομαντισμού στην ποίηση.  Επιπρό-
σθετα στην απόλυτη αύξηση στην ζωτικότητα της φαντασίας σ’ αυτό το θέμα υπάρχει μια ελάττωση 
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στα άλλα. Κάθε αναγνώστης της παλιάς ποίησης θα δει ότι η λαμπρότητα είχε πιο πολύ μεγάλη έλξη 
στους παλιούς και στους μεσαιωνικούς από τη μεγαλοσύνη. Οι μεσαιωνικοί διανοούμενοι πίστευαν 
ότι τα άστρα είναι ανώτερα από τη γη επειδή φαίνονται λαμπρότερα ενώ ή γη δεν είναι. Οι σύγχρονοι 
θεωρούν τον Γαλαξία πιο σημαντικό από τη γη γιατί είναι μεγαλύτερος .Και οι δύο καταστάσεις του 
νου παράγουν καλή ποίηση. Και οι δύο μπορούν να μας δώσουν διανοητικές εικόνες πού διεγείρουν 
αξιοσέβαστα  αισθήματα- αισθήματα φόβου 

  ’Αλλά παρμένα σαν σοβαρά φιλοσοφικά επιχειρήματα και τα δυο είναι γελοία. Το επιχείρημα του α-
θεϊστή από το μέγεθος είναι πραγματικά μια περίπτωση αυτών των διανοητικών εικόνων για τις όποιες 
ό Χριστιανός δεν είναι υποταγμένος. Είναι η ειδική περίπτωση των διανοητικών εικόνων όπως εμφανί-
ζονται στον εικοστό αιώνα: γιατί αυτά που συνηθίζουμε να λέμε ”πρωτόγονα" λάθη δέν φεύγουν.  Α-
πλώς αλλάζουν μορφή. 
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8. ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 

«Είναι κάτι πολύ παράξενο- 
Στο άκρον άωτο παράδοξο – 
Ότι κι αν φάει η δεσποινίς Τ 

γίνεται δις Τ.»   
W DE LA MARE 

Έχοντας καθαρίζει από τον δρόμο αυτές τίς αντιρρήσεις του βασίζονται σέ μια δημοφιλή και 
συγχυσμένη ιδέα ότι ή «πρόοδος της επιστήμης» έκανε κάπως ασφαλή τον κόσμο έναντι των 
θαυμάτων, πρέπει τώρα να θεωρήσουμε το θέμα σε ένα βαθύτερο επίπεδο . Η ερώτηση είναι 
αν μπορούμε να καταλάβουμε αν ή Φύση είναι δυνατόν να επιτρέψει να συμβούν μέσα της 
Υπερφυσικές επεμβάσεις. Είναι ήδη γνωστό ότι γενικά έχει μια κανονική συμπεριφορά: λει-
τουργεί σύμφωνα με καθορισμένους νόμους, πολλοί Από τούς οποίους έχουν ανακαλυφθεί, 
και πού ο ένας είναι αλληλοσυνδεδεμένος με τον άλλο. Δεν υπάρχει σ’ αυτήν τη συζήτηση θέ-
μα απλής τυχαιότητας4  ή μη ακρίβειας από μέρους της Φύσης στο να κρατήσει αυτούς τούς 
νόμους, καμιά ερώτηση για τυχαία ή αυθόρμητη -αλλαγή. Η μόνη ερώτηση είναι εάν, παραδε-
χόμενοι την ύπαρξη μίας Δύναμης έξω από τη Φύση, αν υπάρχει μια αντίφαση στην ιδέα της 
επέμβασης της στο να παράγει μέσα στην φύση γεγονότα που με το συνηθισμένο "βάδισμα" 
του όλου Φυσικού συστήματος δεν θα παραγόντουσαν ποτέ. 

Τρεις αντιλήψεις για τούς νόμους της Φύσης έχουν προταθεί. 

(1) Ότι είναι απλά γυμνά γεγονότα, γνωστά μόνο από την παρατήρηση, χωρίς ένα ρυθμό ή μια 
λογική πού να μπορεί να ανακαλυφθεί για αυτά. Γνωρίζουμε ότι η Φύση θα συμπεριφερθεί 
έτσι, δεν γνωρίζουμε γιατί το κάνει αυτό και, δεν βλέπουμε καμιά άλλη γιατί δεν μπορεί να 
κάνει το αντίθετο  

(2) Ότι είναι εφαρμογές του νόμου των μέσων όρων. Οι βάσεις της Φύσης είναι τυχαίες και 
χωρίς κανένα νόμο. Αλλά οι αριθμοί των μονάδων με τις οποίες ασχολούμαστε είναι τεράστιοι 
και ή συμπεριφορά αυτού του πλήθους των μονάδων (σαν την συμπεριφορά ενός μεγάλου 
πλήθους ανθρώπων) μπορεί να υπολογιστεί με μια πρακτική Ακρίβεια. Αυτά πού Αποκαλούμε 
«Αδύνατα γεγονότα» είναι γεγονότα τόσο μικρής πιθανότητας-με τα πραγματικά κριτήρια που 
δεν χρειαζόμαστε να τα λάβουμε υπ’ όψιν.  

(3) Ότι ο[ θεμελιώδεις νόμοι της Φυσικής είναι αυτό πού αποκαλούμε  «αναγκαίες αλήθειες» 
σαν τις αλήθειες των μαθηματικών- με άλλα λόγια καταλαβαίνουμε τι λέμε όπως θα δούμε το 

                                                           
4 Αν κάποια περιοχή της πραγματικότητας είναι πράγματι τυχαίο ή χωρίς νόμους, τότε είναι μια περιοχή η οποία 
μακράν από του να δεχτεί τα Θαύματα με ιδιαίτερη ευκολία, κάνει τη λέξη «Θαύμα» χωρίς νόημα σε όλη αυτήν την 
περιοχή 
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αντίθετο είναι χωρίς νόημα ανοησία. Έτσι είναι νόμος ότι το ποσό της ορμής που χάνει μια 
μπάλα μπιλιάρδου όταν συγκρούεται με μια άλλη, είναι το ίδιο με το ποσό πού κερδίζει η δεύ-
τερη. Οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι οι νόμοι της φύσης είναι αναγκαίες αλήθειες θα έλεγαν 
ότι αυτό πού έχουμε κάνει είναι ότι σπάσαμε  το γεγονός σε δυο (πορεία της μπάλας A , πο-
ρεία της μπάλας Β) και μετά ανακαλύψαμε ότι «οι δύο πλευρές του λογαριασμού ισορρο-
πούν». Όταν καταλαβαίνουμε αυτό, βλέπουμε ότι βέβαια πρέπει να ισορροπούν. Οι θεμελια-
κοί νόμοι είναι ότι κάθε γεγονός είναι ο εαυτός του και όχι ένα διαφορετικό γεγονός. 

Θα είναι αμέσως φανερό ότι η πρώτη από αυτές τις θεωρίες δεν μας δίνει καμιά διαβεβαίωση 
εναντίον των θαυμάτων-πραγματικά καμιά διαβεβαίωση ότι ακόμη και ξεχωριστά από τα 
«θαύματα», oι «νόμοι» πού μέχρι τώρα έχουμε παρατηρήσει θα υπακούγονται αύριο. Εάν δεν 
έχουμε ιδέα γιατί συμβαίνει ένα γεγονός, τότε βέβαια δεν έχουμε καμιά αιτία γιατί να μην εί-
ναι αλλιώς, και λοιπόν δεν έχουμε βεβαιότητα ότι μια μέρα δεν θα είναι διαφορετικά. Η δεύ-
τερη θεωρία. βασίζεται στο νόμο των μέσων όρων είναι στην ίδια θέση. Η βεβαιότητα που μας 
δίνει είναι του ίδιου γενικά είδους όπως η βεβαιότητα ότι ένα νόμισμα πού έχει ριχτεί δέκα 
χιλιάδες φορές δε θα μας δώσει το ίδιο αποτέλεσμα, σε ας πούμε εννιακόσιες φορές: όσο πε-
ρισσότερο το ρίχνεις τόσο περισσότερο ο αριθμός που φέρνουμε γράμματα ή κορώνα θα είναι 
ίσος. Αλλά αυτό γίνεται μόνο αν το νόμισμα είναι τίμιο. Αν είναι ένα ασύμμετρο νόμισμα οι 
προσδοκίες μας θα απογοητευθούν. Αλλά οί άνθρωποι πού πιστεύουν στα θαύματα ισχυρίζο-
νται ακριβώς ότι το νόμισμα είμαι ασύμμετρο. Οί προσδοκίες πού βασίζονται στο νόμο των 
μέσων όρων θα δουλέψουν μόνο σέ μια Φύση που δέν έχει επιδράσεις άπό έξω. Και το ερώ-
τημα αν συμβαίνουν θαύματα είναι ακριβώς το ερώτημα άν η Φύση έχει επιδράσεις. 
Η τρίτη άποψη (δτι οί νομοι της Φύσης είναι ανάγκαιες αλήθειες) φαίνεται να παρουσίαζει έκ 
πρώτης όψεως ένα άδιαπέραστο εμπόδιο στα  θαύματα Η παραβίαση τους θά ηταν 
αντιφατική καί ούτε η -παντοδυναμία θα μπορούσε να κάνει κάτι που είναι αυτόαντιφατικό . 
Άρα οί νόμοι δεν μπορούν να παραβιαστούν. Και λοιπόν συμπεραίνουμε, ότι κανένα θαύμα 
δεν είναι δυνατόν να συμβεί.  

 
Έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα .Είναι βέβαιο ότι η μπάλα του μπιλιάρδου θα συμπε-
ριφερθεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο, όπως είναι σίγουρο ότι αν διαιρέσεις ένα πεντάδραχμο 
σέ δυο άνισα μέρη τότε το μερίδιο του Α θα είναι μεγαλύτερο άπό τό μισό και ότι  το μερίδιο 
του  Β θα είναι λιγότερο από το μισό κατά τό ίδιο ακριβώς ποσό . Αυτό φυσικά  υπό την  προϋ-
πόθεση ότι ο Α δεν θα εξαπατήσει και θα πάρει μερικά λεπτά παραπάνω από τον Β κατά την 
ώρα της συναλλαγής. Με τον ίδιο τρόπο γνωρίζεις τι θα συμβεί στις δύο μπάλες του μπιλιάρ-
δου-δεδομένου ότι τίποτε δεν παρεμβαίνει. Εάν η μιά μπάλα συναντήσει ένα εμπόδιο από το 
ύφασμα που η άλλη δεν συναντήσει, τότε η κίνηση τους δεν θα μας δείξει τον νόμο με τον 
τρόπο πού περίμενες. Βέβαια αυτό πού συμβαίνει λόγω της σκληρότητας του υφάσματος θα 
σου δείξει τον νόμο κατά κάποιο διαφορετικό τρόπο, αλλά η αρχική σου πρόβλεψη θα απο-
δειχτεί λανθασμένη.  Ή ξανά αν αρπάξω την στέκα και δώσω στην μία μπάλα λίγη «βοήθεια» 
θα πάρεις ένα τρίτο αποτέλεσμα: και αυτό το τρίτο αποτέλεσμα εξίσου θα σου δείξει τούς νό-
μους της φυσικής, αλλά εξίσου θα απογοητέψει, την πρόβλεψη σου. Έχω «καταστρέψει το 
πείραμα». Κάθε παρεμβολή αφήνει τον νόμο απόλυτα αληθινό, αλλά κάθε πρόβλεψη του τι 
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θα συμβεί, γίνεται κάτω από την προϋπόθεση «δεδομένου ότι όλα  είναι ίσα» ή «δεν υπάρ-
χουν άλλες παρεμβολές»  .Εάν τα άλλα πράγματα είναι ίσα» σε δεδομένες περιπτώσεις ή πα-
ρεμβολές συμβαίνουν είναι άλλη υπόθεση. Ο υπολογιστής, σαν υπολογιστής δεν γνωρίζει τι 
πιθανότητα έχει να κλέψει από τον Β μερικά λεπτά όταν μοιράζεται το πεντάδραχμο, καλύτερα 
να ρωτήσεις τότε έναν εγκληματολόγο. Ο φυσικός σαν φυσικός δεν γνωρίζει τι πιθανότητα έχω 
να αρπάξω μια στέκα και να του χαλάσω το πείραμα του με τις μπάλες του μπιλιάρδου: καλύ-
τερα να ρωτήσεις κάποιον που γνωρίζει εμένα. Με τον ίδιο τρόπο ο Φυσικός, σαν τέτοιος που 
είναι δεν γνωρίζει πόση πιθανότητα έχει κάποια υπερφυσική δύναμη να παρέμβει με αύτά; 
Καλύτερα να ρωτήσεις ένα μεταφυσικό, Αλλά ο φυσικός γνωρίζει ακριβώς επειδή είναι φυσι-
κός ότι αν κάποιος πειράξει τις μπάλες του μπιλιάρδου, κάποιος φορέας φυσικός ή υπερφυσι-
κός πού δεν τον έλαβε υπ’ όψη τότε η συμπεριφορά τους θα διαφέρει από αύτή που περίμενε. 
Όχι επειδή ο νόμος είναι λανθασμένος, αλλά επειδή ο νόμος είναι σωστός. Όσο πιο σίγουρος 
είσαι για ένα νόμο τότε πιο καθαρά θα γνωρίζω ότι αν νέοι παράγοντες θα μπουν τότε το απο-
τέλεσμα θα είναι διαφορετικό. 
Αυιό που δεν γνωρίζουμε σαν φυσικοί είναι αν το Υπερφυσικό σαν δύναμη μπορεί να είναι 
ένας από τους νέους παράγοντες. Εάν οι νόμοι της φύσης είναι αναγκαίες αλήθειες, τότε κα-
νένα θαύμα δεν μπορεί να τους παραβιάσει: αλλά και κανένα θαύμα δεν είναι ανάγκη να τους 
παραβιάσει. Με αυτούς είναι σαν τους νόμους της αριθμητικής. Εάν βάλω στο συρτάρι δώδε-
κα δραχμές τη Δευτέρα και έξη ακόμη την Τρίτη, οι νόμοι λένε-ότι έχοντας τα άλλα πράγματα 
ίσα ·θα βρω δεκαοχτώ δραχμές  την Τετάρτη. Αλλά αν το συρτάρι έχει ληστευτεί μπορώ πράγ-
ματι να βρω μόνο δύο. Κάτι θα έχει παραβιάσει (το κλειδί του συρταριού ή οι νόμοι της Αγγλί-
ας αλλά όχι οι νόμοι της αριθμητικής δεν θα έχουν παραβιαστεί.  Η νέα κατάσταση πού έχει 
δημιουργηθεί (από τον κλέφτη θα μας δείχνει το ίδιο καλά τους 
νόμους της αριθμητικής όπως η αρχική κατάσταση. Αλλά εάν ο Θεός έρχεται να εκτελέσει 
θαύματα, έρχεται σαν ένας «κλέφτης μέσα στη νύχτα». 

Το θαύμα είναι από την άποψη του επιστήμονα, μια μορφή επέμβασης, ένα πείραγμα 
(και αν σου αρέσει) μια απάτη. Εισάγει ένα νέο παράγοντα στην κατάσταση, δηλαδή υπερφυ-
σική δύναμη, πού ο επιστήμονας δεν έχει υπολογίσει. 

Υπολογίζει τι συμβαίνει ή τι πρέπει να έχει συμβεί σε μια παρελθούσα κατάσταση σ’ αυτό 
το σημείο του χώρου και του χρόνου, πιστεύοντας ότι η κατάσταση ήταν Α. 

Αλλά εάν ή Υπερφυσική δύναμη έχει προστεθεί τότε η πραγματική κατάσταση είναι ή ή-
ταν η Β. Και κανένας δεν ξέρει καλύτερα από τον επιστήμονα ότι η ΑΒ δεν μπορεί να δώσει το 
ίδιο αποτέλεσμα όπως το A. Η Αναγκαία αλήθεια των νόμων μακριά από το να κάνουν αδύνα-
το να υπάρξουν θαύματα μας βεβαιώνει ότι αν το 'Υπερφυσικό εργάζεται πρέπει να συμβούν!  
Γιατί αν η φυσική κατάσταση μόνη της, και η φυσική κατάσταση συν κάτι άλλο έδιναν (μόνο) 
το ίδιο αποτέλεσμα, θα είχαμε τότε να αντιμετωπίσουμε ένα άνομο και χωρίς σύστημα σύ-
μπαν. Όσο καλύτερα γνωρίζεις ότι δύο συν δύο κάνουν τέσσερα τόσο καλύτερα γνωρίζεις ότι 
δύο συν τρία δεν κάνουν τέσσερα. 

Αυτό ίσως βοηθά να κάνει λίγο καθαρότερο τι οι νόμοι της Φύσης είναι στην πραγματικότητα, 
Έχουμε τη συνήθεια να μιλάμε σαν να έχουνε προκαλέσει τα γεγονότα να συμβούν, αλλά ποτέ 
δεν έχουν προκαλέσει κανένα γεγονός οι νόμοι της κίνησης δε βάζουν σε κίνηση τις μπάλες 
του μπιλιάρδου, αναλύουν την κίνηση μετά πού κάτι άλλο (π.χχ ένας άνθρωπος με μια στέκα ή 
ένα απότομο κούνημα του τραπεζιού, ή πιθανό μια υπερφυσική δύναμη) έχει δώσει. Δεν πα-
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ράγουν γεγονότα: δίνουν το σχήμα σε κάθε γεγονός-μόνο εάν αναγκαστούν να συμβούν-πού 
θα ακολουθήσουν, όπως νόμοι-της αριθμητικής δίνουν την κατάσταση στην οποία όλες οι συ-
ναλλαγές σε χρήμα πρέπει να συμορφώνονται-μόνο αν έχεις στα χέρια σου χρήμα. 
Έτσι με μια έννοια οι νόμοι της Φύσης καλύπτουν το όλο πεδίο του χώρου και του χρόνου, με 
μια άλλη έννοια αυτό που αφήνουν έξω είναι ακριβώς το όλο πραγματικό σύμπαν-τον ακατά-
παυστο χείμαρρο των πραγματικών γεγονότων που δημιουργούν την αληθινή ιστορία. Πρέπει 
να έρχονται από κάπου αλλού. Το να νομίσεις ότι οι νόμοι μπορούν να το παράγουν είναι σαν 
να νομίσεις ότι μπορείς να δημιουργήσεις πραγματικά λεφτά κάνοντας απλώς αθροίσματα. 
Γιατί κάθε νόμος, σε τελευταία ανάλυση λέγει «εάν έχεις Α, τότε θα πάρεις Β»  .Αλλά πρώτα 
πιάσε το Α σου: οι νόμοι δεν θα το κάνουν γιά σένα. 
Είναι λοιπόν ανακριβές να ορίσουμε σαν νόμο της Φύσης σαν θαύμα κάτι που παραβιάζει 
τους νόμους της φύσης. Δεν είναι έτσι. Αν τινάζω την πίπα μου αλλάζω τη θέση πολλών ατό-
μων: στο τέλος και σε απειροστό βαθμό όλα τά άτομα πού υπάρχουν. Η φύση χωνεύει ή αφο-
μοιώνει αυτό το γεγονός με τέλεια ευκολία. Και το εναρμονίζει πάρα πολύ γρήγορα με τα άλλα 
γεγονότα. 
Είναι λίγο ακόμη υλικό για να εφαρμοστούν οι νόμοι. Έχω απλώς ρίξει ένα γεγονός μέσα στο 
γενικό καταρράκτη των γεγονότων και βρίσκει τον εαυτό του «σαν στο σπίτι του» και συμμορ-
φώνεται με τα άλλα γεγονότα.  Εάν ό Θεός αφανίζει ή δημιουργεί ή λοξοδρομεί μιά μονάδα 
της ύλης έχει δημιουργήσει μια νέα κατάσταση σ’ αυτό το σημείο.  Αμέσως όλη η Φύση δίνει 
«ιθαγένεια» σ’ αυτήν τη νέα κατάσταση, και της «δίνει πατρίδα» στο βασίλειο της, και προ-
σαρμόζει όλα τα άλλα γεγονότα σ’ αυτό. Αυτό βρίσκει ότι υπακούει σέ όλους τους νόμους. Εάν 
ο Θεός δημιούργησε θαυματουργικά ένα σπερματοζωάριο μέσα στο σώμα μιας παρθένος από 
αυτό δεν προχωρά στο να σπάσει ένα οποιοδήποτε νόμο. Οι νόμοι αμέσως το παραλαμβά-
νουν. Ή Φύση είναι έτοιμη. Η εγκυμοσύνη ακολουθεί σύμφωνα με όλους τους κανονικούς νό-
μους, και μετά από εννέα μήνες ένα παιδί γεννιέται. Καθημερινά βλέπουμε ότι η Φύση δεν 
ενοχλείται καθόλου από την καθημερινή εισβολή γεγονότων από την βιολογική φύση ή από 
την ψυχολογική φύση. Εάν έλθουν ποτέ γεγονότα τελείως έξω από τη Φύση, δε θα ενοχληθεί 
περισσότερο από αυτά . Βέβαια θά ορμήσει στο σημείο πού υφίσταται την εισβολή, όπως οι 
αμυντικές δυνάμεις τρέχουν σε ένα κόψιμο στο δάχτυλο μας και εκεί βιάζονται να τακτοποιή-
σουν το νεοφερμένο. Τη στιγμή που μπαίνει στο βασίλειο της υπακούει τους νόμους της. Το 
θαυματουργικά δημιουργημένο κρασί μεθά, η θαυματουργική σύλληψη θα οδηγήσει σε εγκυ-
μοσύνη, εμπνευσμένα βιβλία θα υποφέρουν από τις συνηθισμένες διεργασίες της φθοράς του 
κειμένου, και το θαυματουργικά φτιαγμένο ψωμί χωνεύεται. Η θεία τέχνη του θαύματος δεν 
είναι μια τέχνη εκκρεμότητας του σχήματος στο οποίο τα γεγονότα συμμορφώνονται αλλά τέ-
χνη που δίνει νέα γεγονότα σ’ αυτό το σχήμα. Δεν παραβιάζει τον όρο του νόμου, «εάν Α τότε 
Β»: λέγει  «Αυτή τη φορά αντί για Α θα έχουμε Α2» και η Φύση μιλώντας δια των νόμων της 
απαντά, «τότε έχουμε Β2» και δίνει υπηκοότητα στον μετανάστη όπως πολύ καλά αυτή γνωρί-
ζει να κάνει. Είναι μια τέλεια οικοδέσποινα. 
Ένα θαύμα είναι εμφατικά όχι ένα γεγονός χωρίς αιτία ή χωρίς αποτελέσματα. Αίτια του 
είναι η δραστηριότητα του Θεού: τα αποτελέσματα που ακολουθούν είναι σε συμφωνία με το 
Φυσικό νόμο. Στην προς τα μπρος κατεύθυνση (δηλ. κατά τον χρόνο που ακολουθεί το περι-
στατικό) εμπλέκεται με  όλη τη Φύση ακριβώς όπως κάθε άλλο γεγονός. Η ιδιοτυπία του 
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είναι: η αιτία δεν είναι συνδεδεμένη προς τα πίσω με την προηγούμενη ιστορία της Φύσης. 
Και ακριβώς αυτή είναι η  αιτία που πολλοί άνθρωποι το βρίσκουν ανυπόφορο, 
Ο λόγος που το βρίσκουν ανυπόφορο είναι ότι ξεκινούν παίρνοντας τη Φύση σαν το σύνολο 
της πραγματικότητας, και είναι σίγουροι ότι η όλη πραγματικότητα είναι αλληλοσυνδεδεμένη 
και συνεπής . Συμφωνώ μαζί τους. Αλλά νομίζω ότι έχουν εκλάβει ένα μερικό σύστημα μέσα 
στην πραγματικότητα σαν το όλο της πραγματικότητας, όμως το θαύμα και η προηγούμενη 
ιστορία της Φύσης μπορεί να είναι αλληλοσυνδεδεμένο  αλλά όχι με τον τρόπο που περίμενε ο 
Φυσιοκράτης: μάλλον με ένα τρόπο που είναι πολύ έμμεσο τρόπο. Το γεγονός που λέγεται 
Φύση και το νέο ειδικό γεγονός που έχει εισαχθεί από το θαύμα  σχετίζονται το ένα με το άλλο 
με την κοινή τους καταγωγή από το Θεό, και χωρίς αμφιβολία, εάν μόνο γνωρίζαμε αρκετά, 
πιο στενά συνδεδεμένα με τον σκοπό  του και το σχέδιο του, έτσι ώστε μια Φύση που αν είχε 
διαφορετική Φύση, θα μπορούσε να επηρεασθεί από διαφορετικά θαύματα ή από κανένα, Με 
αυτόν τον τρόπο το θαύμα και η προηγούμενη πορεία της Φύσης είναι τό ίδιο αλληλοσυνδε-
μένη όπως άλλες δύο πραγματικότητες, αλλά πρέπει να πας πίσω στον κοινό Δημιουργό τους 
για να βρεις την αλληλοσύνδεση. Δεν θα τη βρεις μέσα στη Φύση. Το ίδιο συμβαίνει και σε 
κάθε μερικό σύστημα. Η συμπεριφορά των ψαριών που μελετάνε κάποιοι επιστήμονες μέσα 
σε ένα ενυδρείο, είναι ένα αρκετά κλειστό σύστημα. Τώρα ας υποθέσουμε ότι αυτό το ενυ-
δρείο  ταράζεται από μια μπόμπα που πέφτει στη γειτονιά του εργαστηρίου. Η συμπεριφορά 
των ψαριών μέσα στό ενυδρείο δεν θα εξηγείται πλήρως από το τι συνέβαινε μέσα στο ενυ-
δρείο πριν να πέσει η μπόμπα: θα υπήρχε-μια αδυναμία να βρούμε μια αλληλοσύνδεση με τα 
γεγονότα που συνέβαιναν πριν. Αυτό δε σημαίνει ότι η μπόμπα και η προηγούμενη ιστορία 
των γεγονότων  μέσα στο ενυδρείο είναι τελείως και παντοτινά άσχετη. Σημαίνει απλώς ότι 
για να βρεις την σχέση τους πρέπει να πας πίσω πολύ μακρύτερα σε μια πολύ μεγαλύτερη 
πραγματικότητα που περιλαμβάνει το ενυδρείο και την βόμβα -την πραγματικότητα της εμπό-
λεμης ’Αγγλίας που μερικά εργαστήρια εξακολουθούν να εργάζονται παρόλο που πέφτουν 
μπόμπες. Δεν θα το έβρισκες ποτέ μέσα στην ιστορία του ενυδρείου. Με τον ίδιο τρόπο ένα 
θαύμα δεν συνδέεται φυσικά με τα προηγούμενα. Για να βρεις πως συνδέεται με την προη-
γούμενη ιστορία της Φύσης πρέπει να επανατοποθετήσεις και τη Φύση και το θαύμα μέσα σε 
ένα μεγαλύτερο πλαίσιο. Κάθε τι συνδέεται με κάθε τί άλλο αλλά όλα δε συνδέονται με τους 
μικρούς και ίσιους δρόμους πού περιμέναμε. 
Η δίκαιη απαίτηση του να είναι όλη η πραγματικότητα συνεπής και συστηματική δεν αποκλείει 
λοιπόν τα θαύματα: Αλλά έχει να μας δώσει μια πολύτιμη συμμετοχή στο να μας βοηθήσει να 
σχηματίσουμε τη γνώμη μας γι’ αυτά. Μας υπενθυμίζει ότι τα θαύματα εάν συμβαίνουν πρέ-
πει όπως όλα τα γεγονότα να είναι αποκαλύψεις της ολικής αρμονίας που υπάρχει. Τίποτε το 
αυθαίρετο, τίποτε που Απλώς να έχει «κολλήσει» και να έχει αφεθεί ασυμφιλίωτο με την υφή 
της ολικής πραγματικότητας μπορεί να γίνει δεκτό ’εξ ορισμού τα θαύματα πρέπει βέβαια νά 
διακόπτουν την συνηθισμένη πορεία της Φύσης, Αλλά εάν είναι πραγματικά πρέπει στην πρά-
ξη νά βεβαιώνουν την ενότητα και αυτοσυνέπεια της ολικής πραγματικότητας σε κάποιο βα-
θύτερο επίπεδο. Δεν θά είναι σαν πεζές παρεμβολές που σπάνε την ενότητα ενός ποιή-
ματος,  
Θα  είναι σαν τον τολμηρό στίχο που όντας τοποθετημένος εκεί που είναι και αν και δεν 
έχει το παράλληλο του πουθενά μέσα στο ποίημα, όμως μπαίνοντας την κατάλληλη στιγμή και 
κάνοντας αυτό που κάνει είναι (γι αυτούς που καταλαβαίνουν) η υπέρτατη αποκάλυψη της 
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ενότητα ς της σύλληψης του ποιητή. Αν αυτό που αποκαλούμε Φύση μεταβάλλεται από μια  
υπερφυσική δύναμη, τότε πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι η ικανότητα να-μπορεί να μεταβάλ-
λεται ε ίνα ι κάτι μέσα από την ουσία της φύσης-ότι το όλο γεγονός αν μπορούσαμε να το πιά-
σουμε, θα αποδεικνυόταν να περιλαμβάνει από τον χαρακτήρα του τη δυνατότητα για τέτοιες 
μεταβολές, αλλαγές. Αν η φύση μας φέρνει θαύματα τότε χωρίς αμφιβολία είναι «φυσικό»  να 
τα κάνει όταν επηρεάζεται από μια αρσενική δύναμη πέρα από αυτήν όπως μια γυναίκα, γεν-
νά παιδιά σε ένα άνδρα. Αποκαλώντας τα θαύματα δεν σημαίνει ότι είναι αντιφάσεις ή προ-
σβολές, εννοούμε ότι αφημένη στις δικές τις δυνάμεις δεν θα μπορούσε να τα παράγει. 
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9.  Ένα κεφάλαιο όχι απόλυτα αναγκαίο 
«Και είδομεν εκεί τούς γίγαντας, τούς υιούς ’Ανάκ, τους έκ των γιγάντωn και έβλέπο-
μεν έαυτούς ώς άκρίδας και τοιούτους έβλεπον ήμας αυτοί» 
 

Τα δύο τελευταία κεφάλαια είχανε (ενδιαφερθεί με αντιρρήσεις στα θαύματα που γίνονται, 
τρόπος του λέγειν εκ μέρους της Φύσης, που γίνονται στο έδαφος ότι αυτή δεν είναι από το 
είδος πού θα επιτρέπει θαύματα. Το επόμενο μας βήμα εάν ακολουθούσαμε μία αυστηρή τά-
ξη θα ήταν να θεωρήσουμε τις αντιρρήσεις από την αντίθετη πλευρά-πραγματικά να ερευνή-
σουμε εάν αυτό που είναι πέρα από τη Φύση είναι κάτι πού λογικά θα μπορεί να υποτεθεί ότι 
είναι από το είδος των πραγμάτων πού θα έκαναν θαύματα. Αλλά βρίσκω τον εαυτό μου πολύ 
διατεθειμένο να στραφεί και να αντιμετωπίσει μία αντίρρηση διαφορετικού είδους. Είναι μία 
καθαρά συναισθηματική, πολλοί αναγνώστες θα μπορούσαν να παραλείψουν αυτό το κεφά-
λαιο. Αλλά γνωρίζω ότι είναι ένα που βάρυνε πάνω μου σε μία περίοδο της ζωής μου, και ότι 
άλλοι έχουν περάσει την ίδια εμπειρία και θα ενδιαφερθούν να το διαβάσουν. 
Ένα από τα πράγματα που με αποτραβούσαν από την Υπερφυσιοκρατία ήτανε μια βαθειά α-
πέχθεια στην άποψη της φύσης που νόμιζα ότι υποδήλωνε η Υπερφυσιοκρατία. Παθιασμένα 
ήθελα νά είναι αυθύπαρκτη η Φύση. 
Η ιδέα ότι έχει δημιουργηθεί και ότι μπορεί να αλλαχθεί από τον Θεό, μου φαινό-
τανε ότι της αφαιρούσε όλο τον αυθορμητισμό της που τον έβρισκα τόσο ευχάριστο. Για να 
αναπνέω ελεύθερα ήθελα να αισθάνομαι στη Φύση ότι έφθασα σε κάτι που απλά υπήρχε: η 
ιδέα ότι αυτή έχει κατασκευασθεί ή ότι έχει τεθεί εκεί και ότι έχει τεθεί με κάποιο σκοπό μου 
ήτανε αποπνικτική. Έγραψα θυμάμαι ένα ποίημα σ’ αυτές τις ημέρες για μια ανατολή, στο ο-
ποίο μετά την περιγραφή της σκηνής πρόσθεσα ότι μερικοί άνθρωποι αγαποϋραν να πιστεύ-
ουν ότι υπήρχε ένα Πvεύμα πίσω από όλα και ότι αυτό το Πνεύμα επικοινωνούσε μέ αυτούς. 
Αλλά εγώ είπα ότι αυτό ήτανε κάτι που δεν ήθελα. Το ποίημα δεν ήτανε και πολύ καλό το έχω 
ξεχάσει το περισσότερο: αλλά τελείωνε λέγοντας πόσο καλύτερα θα ήθελα νά νιώθω 

Ότι η γη και ο Ουρανός μόνοι τους 
συνεχίζουν να χορεύουν 
για τον εαυτό τους - και εδώ μπήκα και εγώ 
για να δω τον κόσμο κατά τύχη 

«Κατά τύχη»-δεν μπορούσε κανείς να αντέξει στο ότι η ανατολή είχε μέ οποιοδήποτε τρόπο 
«κανονιστεί» ή οτιδήποτε μπορούσε να έχει σχέση με κάποιον. Το να βρω ότι απλώς δεν συνέ-
βη να έχει γίνει θα ήτανε το ίδιο άσχημο όπως αν ο ποντικός που είδα μια μέρα σε ένα χωράφι 
δεν ήταν παρά ένα κουρδιστό ποντίκι που το έβαλε κάποιος για να διασκεδάσω ή (το χειρότε-
ρο) για να μου δώσει ένα ηθικό μάθημα. Ο Έλληνας ποιητής ρωτά «Εάν μια σταγόνα νερό κολ-
λήσει στο λαιμό σου τι θα χρειαστεί να κάνεις για να την κατεβάσεις.»  Όμοια και εγώ ρωτού-
σα «εάν η Φύση η ίδια αποδειχτεί τεχνητή τότε που .να πας νά βρεις την άγρια φύση, που βρί-
σκεται η πραγματική εξοχή;» Το να βρεις ότι όλα τα δάση και τα ρυάκια και τα ξέφωτα στα δά-
ση, και όλες οι μυστηριώδεις γωνιές στις κοιλάδες ,και ο αέρας και το χόρτο δεν είναι παρά 
ένα είδος σκηνικού μόνο σαν κάποιο πανί για κάποιο θεατρικό έργο, και το έργο με κάποιο 
ίσως ηθικό τότε τι βαρετό και τι αδιάφορο, και τι αβάσταχτη ανία. 
Η θεραπεία γι’ αυτήν την κατάσταση άρχισε χρόνια πριν: και πρέπει να αναφέρω ότι η θερα-
πεία δεν ήταν πλήρης παρά μόνο όταν άρχισα να μελετώ το θέμα των θαυμάτων. Σε κάθε στά-
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διο συγγραφής αυτού του βιβλίου έβρισκα ότι η ιδέα που είχα για τη Φύση γινόταν πιο ζωντα-
νή και πιο συγκεκριμένη. Ξεκίνησα σε μια δουλειά που φαινόταν ότι θα κατέβαζε την αξία της 
και θα υπονόμευε τα τείχη της σε κάθε βήμα: το παράδοξο αποτέλεσμα είναι μια αυξανόμενη 
αίσθηση ότι αν δεν είμαι αρκετά προσεκτικός θα γίνει η ηρωίδα του βιβλίου μου. Δε μου φαί-
νεται ότι ήταν ποτέ τόσο μεγάλη και τόσο πραγματική όσο αυτή τη στιγμή. 
Δε χρειάζεται πολύ για να βρούμε την αιτία . Όσο καιρό ένας είναι Φυσιοκράτης, «Φύση» είναι 
η μόνη λέξη για το «κάθε τι». Και το Κάθε τι δεν είναι ένα αντικείμενο για το οποίο κάτι το εν-
διαφέρον μπορεί να ειπωθεί ή (εκτός από Ψευδαίσθηση) να νοιώσεις. Μια άποψη, των πραγ-
μάτων μας κάνει εντύπωση και μιλάμε για την «ειρήνη» της Φύσης, άλλη άποψη μας κάνει 
εντύπωση και μιλάμε για την σκληρότητα της Φύσης. Και τότε επειδή εσφαλμένα την παίρ-
νουμε για το υπέρτατο και αυθύπαρκτο Γεγονός και δεν μπορούμε να καταπιέσουμε τό αί-
σθημα της λατρείας του Αυθύπαρκτου, βρίσκουμε τους εαυτούς μας σε μια θάλασσα και η 
διάθεση μας κυμαίνεται και η Φύση μας έχει το νόημα από οτιδήποτε μας αρέσει ή που πα-
ραμελούμε. Αλλά κάθε τι γίνεται διαφορετικό όταν δούμε τη Φύση σαν ένα δημιούργημα, ένα 
δημιουργημένο αντικείμενο, με  τη δική του απόχρωση γεύσης. Δεν υπάρχει ανάγκη να διαλέ-
ξουμε ή να παραμελήσουμε. Δεν ενώνονται σ’ αυτή όλες οι γραμμές αλλά σε κάτι που βρίσκε-
ται πέρα από αυτή, εκεί όλες ενώνονται και όλες οι αντιφάσεις εξηγούνται. Δεν είναι πιο ακα-
τανόητο ότι η Φύση είναι μαζί, και καλή και σκληρή από ότι ο άντρας που συναντάς στο τραίνο 
είναι μαζί, και –ένας ανέντιμος μπακάλης και ένας τρυφερός σύζυγος .Γιατί δεν είναι το Από-
λυτό: είναι ένα από τα πλάσματα, με τε καλά της και τα κακά της και με τή δική της χαρακτηρι-
στική μυρωδιά σε όλα. 
Το να πεις ότι ο Θεός τήν δημιούργησε δε σημαίνει ότι δεν είναι πραγματική αλλά ότι είναι 
πραγματική. Θα έκανες το Θεό λιγότερο δημιουργικό από ότι είναι ένας Σαίξπηρ ή ένας Ντί-
κενς. Ότι δημιουργεί το δημιουργεί πλήρες: είναι πολύ πιο συγκεκριμένο από τον Φάλσταφ ή 
τον Σάμ Γουέλερ. Οι θεολόγοι μας λένε ότι δημιούργησε τη Φύση ελεύθερα. Εννοούν ότι δεν 
αναγκάστηκε να το κάνει από μια εξωτερική αναγκαιότητα .Αλλά δέν πρέπει να ερμηνεύσουμε 
την ελευθερία αρνητικά, σαν να  τη Φύση απλώς ένα οικοδόμημα από διάφορα κομμάτια κολ-
λημένα μαζί 
Η δημιουργική ελευθερία του Θεού μπορεί να θεωρηθεί σαν την ελευθερία του ποιητή: την 
ελευθερία να δημιουργήσεις μέ συνέπεια ένα θετικό αντικείμενο με τη δική του αμίμητη γεύ-
ση. Ο Σαίξπηρ δεν έχει ανάγκη να δημιουργήσει τον Φάλσταφ αλλά όταν τον δημιουργεί ο 
Φάλσταφ πρέπει να είναι χοντρός. Ο Θεός δέν έχει ανάγκη να δημιουργήσει τη Φύση. Μπο-
ρούσε να είχε δημιουργήσει  άλλε ς.  Αλλά δεδομένης αυτής της Φύσης, τότε χωρίς αμφιβολία 
και το μικρότερο της κομμάτι που υπάρχει-υπάρχει γιατί εκφράζει τον χαρακτήρα πού Αυτός 
διάλεξε να της δώσει. Θα ήταν ένα χοντρό λάθος να υποθέσουμε ότι οι διαστάσεις του χώρου 
και του χρόνου, ο θάνατος και αναγέννηση των οργανισμών, η ενότητα των οργανισμών στην 
πολλαπλότητα των φύλων, και το χρώμα κάθε ξεχωριστού μήλου στο Χερντοσαϊρ αυτό το Φθι-
νόπωρο, ήταν απλώς μια συλλογή από χρήσιμες συσκευές βεβιασμένα κολλημένες, όλες μαζί. 
Είναι το ιδίωμα, ίσως η έκφραση τοϋ προσώπου,η μυρωδιά ή η γεύση ενός και μοναδικού 
πράγματος. Η ποιότητα της Φύσης βρίσκεται μέσα τους όπως και η Λατινίλα των Λατινικών 
βρίσκεται σε κάθε μορφή της γλώσσας, ή η «Κορετζίλα» του Κορέτζιο σέ κάθε πινελιά. 
Η Φύση είναι με ανθρώπινα (πιθανό και Θεία) κριτήρια κατά ένα μέρος καλή και κατά ένα μέ-
ρος κακή. Εμείς oι Χριστιανοί πιστεύουμε ότι είναι χαλασμένη. Αλλά η ίδια γεύση από άρωμα 
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βγαίνει μέσα άπό τήν φθορά της και την μεγαλοσύνη της. Το κάθε τι είναι σύμφωνο με τον χα-
ρακτήρα. Ο Φάλσταφ δεν αμαρτάνει μέ τον ίδιο τρόπο όπως ο Οθέλο.-Η πτώση του Οθέλου 
έχει στενή σχέση με τις αρετές του. Εάν η Περντίτα είχε πέσει δεν θα ήταν το ίδιο κακή όπως η 
Λαίδη Μάκβεθ: εάν η Λαίδη Μάκβεθ έμενε καλή η καλοσύνη της θα ήταν μια διαφορετική κα-
λοσύνη  από τη καλοσύνη της Περντίτα. Τα κακά που βλέπουμε στη Φύση είναι τα κακά πού 
αρμόζουν σ’ αυτή τη Φύση. Ο χαρακτήρας της προαποφάσισε ότι αν χαλούσε θα έπαιρνε η 
φθορά της αυτήν τη μορφή και όχι άλλη. Οι φρίκες τοϋ παρασιτισμού και οι δόξες της μητρό-
τητας είναι καλά και κακά πού βγαίνουν από το ίδιο βασικό θέμα ή ιδέα. 
Μιλώ για τη Λατινίλα τών λατινικών. Είναι πιο εμφανής, σε μας παρά ότι θα ήταν για τους Ρω-
μαίους. Η Αγγλίλα των αγγλικών είναι προφανής μόνο σ’ αυτούς που μιλάν το ίδιο καλά μιά 
άλλη γλώσσα. Με τον ίδιο τρόπο μόνο οι υπερφυσιοκράτες πραγματικά βλέπουν τη Φύση. 
Πρέπει να πας λίγο μακρύτερα από αυτήν και μετά να γυρίσεις πίσω και να δεις. Τότε θα δεις 
το πραγματικό τοπίο. Πρέπει να έχεις γευθεί το φρέσκο νερό, έστω και για λίγο που έρχεται 
από τον πέρα κόσμο πριν να καταλάβεις την αλμύρα του χείμαρρου της φύσης.  Εάν την μετα-
χειριστείς σαν Θεό σάν να είναι το όλο τότε θα χάσεις την ευχαρίστηση της. Βγες έξω και κοίτα 
πίσω και τότε θα δεις τον θαυμαστό αυτό καταρράκτη από αρκούδες μωρά και μπανάνες: αυ-
τόν τον τεράστιο κατακλυσμό από άτομα λουλούδια πορτοκάλια, καβούρια καναρίνια ψείρες 
αέρια σίφουνες και βδέλλες.  
Πως μπόρεσες ποτέ σου να σκεφθείς ότι αυτό είναι η τελική πραγματικότητα Πως μπόρεσες 
ποτέ σου να σκεφθείς ότι δεν είναι τίποτε άλλο  παρά ένα σκηνικό για ένα ηθικό δράμα που 
παίζεται από άντρες και γυναίκες. Είναι ο εαυτός της. Μην της προσφέρεις ούτε λατρεία ούτε 
περιφρόνηση. Συνάντησε την και γνώρισε την. Εάν είμαστε αθάνατοι και αυτή είναι καταδικα-
σμένη να πεθάνει (όπως μας λένε οι επιστήμονες) θα χάσουμε αυτήν τη μισοντροπαλή και μι-
σό εκρηκτική ύπαρξη, αυτήν την Αδιόρθωτη νεράιδα και αυτήν την κουτή μάγισσα. Αλλά οί 
θεολόγοι μας λένε ότι όπως και εμείς και αυτή θα λυτρωθεί.  Η «ματαιότητα» που βλέπουμε 
να την τυλίγει είναι η αρρώστια της, όχι η ουσία της. Θα θεραπευτεί, αλλά θα θεραπευτεί σε 
χαρακτήρα: όχι ότι θα δαμαστεί ούτε ότι θα ευνουχιστεί  Θα μπορούμε να αναγνωρίζουμε τον 
εχθρό μας τον φίλο και σύντροφο στα παιχνίδια μας τόσο τέλεια που δεν θά είναι λιγότερο ο 
εαυτός της αλλά περισσότερο. Και θα είναι μια χαρούμενη συνάντηση. 

 
 

  



 
 
51 
 

 10. Φρικιαστικά κόκκινα πράγματα:  
«Μπορούμε να αποκαλέσουμε την απόπειρα της κατάρριψης του θεϊσμού που Αποδεικνύει τη 
συνέχεια της πίστης στο Θεό από τις πρωτόγονες αυταπάτες ως τη μέθοδο της ανθρωπολογι-
κής εκφόβισης» 

Edwyn Bevan  Συμβολισμός και πίστη κεφ 2 χω συζητήσει 
ότι δεν υπάρχει ασφάλεια εναντίον των θαυμάτων να έχει βρεθεί από τη μελέτη της 
Φύσης. Δεν είναι αυτό το όλον αλλά μόνο ένα μέρος του όλου, και πιθανό από αυτά 
που καταλάβαμε,. να είναι μόνο ένα μικρό μέρος. Εάν αυτό που είναι έξω θέλει να 
μπει μέσα της, αυτή τότε δεν έχει καμία άμυνα. Αλλά όσον αφορά αυτό πολλοί που 
δεν πιστεύουν στα θαύματα θα μπορούσαν να το παραδεχόντουσαν αυτό. Η Αντίρ-
ρηση τους έρχεται από την άλλη πλευρά. Νομίζουν ότι το Υπερφυσικό δε θα έμπαινε 
ποτέ: Κατηγορούνε αυτούς που πιστεύουν ότι το έχει κάνει ότι έχουν μια παιδιάστι-
κη και ανάξια λόγου ιδέα του Υπερφυσικού. Μ’ αυτόν τον τρόπο απορρίπτουν όλες 
τις μορφές του Υπερφυσικού που μας διαβεβαιώνουν για τέτοιου είδους εισβολές 
και παρεμβάσεις και ειδικά αυτήν την μορφή που λέγεται Χριστιανισμός, γιατί σ’ αυ-
τόν τα θαύματα ή τουλάχιστο μερικά θαύματα είναι πιο πολύ συνδεδεμένα με την 
υφή της όλης πίστης από κάθε άλλη μορφή·  Όλα τα ουσιώδη του Ινδουισμού θα έ-
μεναν καθώς το νομίζω, χωρ1εάν αφαιρούσες το θαυματουργικό μέρος, και το ίδιο 
είναι σχεδόν αληθινό για τον Μωαμεθανισμό. Αλλά το ίδιο δεν συμβαίνει με τον 
Χριστιανισμό. Γιατί ακριβώς είναι η ιστορία ενός μεγάλου θαύματος  Ένας φυσιοκρα-
τικός Χριστιανισμός πετά έξω ότι είναι ειδικά Χριστιανικό. 

Οι δυσκολίες του απίστου δεν αρχίζουν με αυτό ή εκείνο ειδικά το θαύμα, αρχίζουν πολύ πιο 
πίσω. Όταν ένας άνθρωπος που είχε την συνηθισμένη μόνο εκπαίδευση διαβάζει μία έγκυρη 
έκθεση του Χριστιανικού δόγματος, αντιμετωπίζει αυτό που του φαίνεται «άγριο» ή «πρωτό-
γονη» εικόνα του σύμπαντος. Βρίσκει ότι ο Θεός υποτίθεται ότι ο Θεός έχει ένα «Γιό», σαν να 
ήταν ο Θεός μια μυθολογική θεότητα σαν τον -Δία ή τον Οντίν. Βρίσκει ότι αυτός ο «Γιός» υπο-
τίθεται ότι «κατεβαίνει» από τον Ουρανό σαν να έχει ο Θεός ένα παλάτι στον Ουρανό από ό-
που έστειλε το «Γιό» του σαν έναν αλεξιπτωτιστή. Βρίσκει παρακάτω ότι αυτός ο «Γιός» μετά 
«κατεβαίνει στον Άδη»-κάποια χώρα των νεκρών που βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια μιας 
(προφανώς) επίπεδης Γης και από εκεί «ανέβηκε» ξανά σαν με ένα μπαλόνι στο ουράνιο πα-
λάτι του πατέρα του, όπου τελικά κάθεται σε μια στολισμένη καρέκλα τοποθετημένη λίγο πιο 
δεξιά από τόν Πατέρα Του. Κάθε τι φαίνεται να προϋποθέτει μια αντίληψη της πραγματικότη-
τας την οποία σταθερά καταρρίπφτει η αυξανόμενη μας γνώση τα τελευταία δύο χιλιάδες χρό-
νια και στην οποία κανένας λογικός άνθρωπος δεν θα επέστρεφε τώρα. 
Είναι αυτή η εντύπωση που εξηγεί την περιφρόνηση, και ίσως ακόμα την αηδία που νιώθουν 
πολλοί άνθρωποι διαβάζοντας τούς συγχρόνους Χριστιανούς. Όταν ένας άνθρωπος έχει πει-
στεί ότι ο Χριστιανισμός υπονοεί ένα τοπικό «Ουρανό», μια επίπεδη Γη, και ένα Θεό που μπο-
ρεί να έχει παιδιά, φυσικά ακούει μ' ανυπομονησία τις λύσεις που δίνουμε σε διάφορες δυ-
σκολίες και τις απολογίες που δίνουμε σε διάφορες αντιρρήσεις. Όσο πιο έξυπνες είναι οι λύ-
σεις και οι απολογίες τόσο πιο διεστραμμένες φαίνονται σ’ αυτόν. Μας λέγει «Βέβαια όταν 
υπάρχουν τα δόγματα διάφοροι έξυπνοι άνθρωποι μπορούν να εφεύρουν έξυπνα επιχειρήμα-
τα για να τα υπερασπίσουν, το ίδιο όπως ένας ιστορικός που κάνει μία γκάφα, μπορεί να προ-
χωρήσει και να εφευρίσκει συνεχώς περίπλοκες θεωρίες για να κάνουν να φαίνεται ότι δεν 



 
 
52 
 
είναι γκάφα. Αλλά εδώ είναι το πιο σημαντικό: ότι αν διάβαζε πιο προσεχτικά τα ντοκουμέντα 
του από την αρχή δε θα είχε ανάγκη από όλες αυτές τις περίπλοκες θεωρίες. Το ίδιο δεν είναι 
προφανές ότι η Χριστιανική θεολογία δε θα ερχόταν στην ύπαρξη ποτέ αν οι συγγραφείς της 
Καινής Διαθήκης δεν είχαν την παραμικρή ιδέα με τι πραγματικά μοιάζει το Σύμπαν;» Έτσι 
τουλάχιστον σκεφτόμουν.» Ο ίδιος ο άνθρωπος που με έμαθε να σκέφτομαι-ένας σκληρός σα-
τιρικός άθεος (πρώην Πρεσβυτεριανός) που είχε ερωτευθεί το GOLDEN BOUGH και γέμιζε το 
σπίτι του με τα προϊόντα της ένωσης Ορθολογιστικού τύπου-σκεφτόταν με τον ίδιο τρόπο, και 
ήταν ένας πολύ τίμιος άνθρωπος, τίμιος σαν τον Ήλιο, στον οποίο χρωστώ ένα πολύ μεγάλο 
χρέος. Η στάση του προς τον Χριστιανισμό ήταν η αφετηρία της ενήλικης  μου  σκέψης, μπο-
ρείς να πεις ότι έχει μπει μέχρι το μεδούλι μου. Και όμως έχω φθάσει στο σημείο να θεωρώ 
όλη αυτή τη στάση σαν πλήρη παρανόηση. 
Θυμούμενος από μέσα μου αυτή τη στάση του σκεπτικιστή καταλαβαίνω πολύ καλά πως είναι 
προετοιμασμένος για οτιδήποτε πω στο υπόλοιπο του κεφαλαίου. «Ξέρω πολύ καλά τι πάει 
να κάνει αυτός» αρχίζει να μουρμουρά. Θα προσπαθήσει να δώσει εξηγήσεις για όλους αυ-
τούς τους μύθους. Είναι η αμετάβλητη πρακτική αυτών των Χριστιανών. Για οτιδήποτε δεν έ-
χει ακόμη μιλήσει η επιστήμη, για οτιδήποτε δεν μπορεί να ελεγχθεί θα σου πουν ένα εξω-
φρενικό παραμύθι. Και τότε όταν η επιστήμη κάνει μια νέα πρόοδο και δείξει ότι αυτό που εί-
παν είναι ψεύτικο τότε ξαφνικά αλλάζουν πορεία και σου λένε ότι δεν εννοούσαν αυτό που 
έλεγαν αλλά ότι χρησιμοποιούσαν μια ποιητική έκφραση ή ότι έλεγαν μια αλληγορία και ότι 
αυτό που πραγματικά υπονοούσαν ήταν μία αβλαβής ηθική πολυλογία. «Έχουμε βαρεθεί αυ-
τή τη θρησκευτική αερολογία.»  Συμπαθώ αυτήν τη βαρεμάρα και παραδέχομαι  ότι ο «μο-
ντέρνος» Χριστιανισμός έχει παίξει συνεχώς ακριβώς το παιχνίδι πού τον κατηγορεί ο ανυπό-
μονος σκεπτικιστής 
Αλλά νομίζω ότι υπάρχει ένα είδος εξήγησης για το οποίο νομίζω ότι στην πραγματικότητα-δε 
αποφεύγει την εξήγηση. Κατά κάποιο τρόπο θα κάνω ακριβώς αυτό που ο σκεπτικιστής νομί-
ζει ότι πρόκειται να κάνω: δηλαδή θα κάνω μία διάκριση μεταξύ αυτού που θεωρώ σαν πυρή-
να ή «πραγματικό νόημα» του δόγματος από αυτό που βρίσκεται μέσα στην έκφραση τους και 
το θεωρώ επουσιώδες και πιθανό να, αλλαχθεί χωρίς ζημία. Αλλά τότε αυτό που θα βγάλω 
έξω δεν θα είναι 

το θαυματουργό. Είναι ο ίδιος ο πυρήνας όμως καθαρισμένος από τα επουσιώδη μπορούμε να 
τα καθαρίσουμε και αυτό που θα μείνει θα είναι θαυματουργό, ναι αν το θέλεις «πρωτόγονο» 
ή ακόμη «μαγικό» 

Για να το εξηγήσω πρέπει να θέσω ένα θέμα που έχει σημασία ανεξάρτητα από. το σκοπό 
μας . και το οποίο οποιοσδήποτε θέλει να σκέφτεται καθαρά πρέπει να το καταλάβει όσο το 
δυνατό νωρίτερα μπορεί. Και θα ‘πρεπε να αρχίσει διαβάζοντας το βιβλίο του Όουεν Μπάρ-
φιλντ «Ποιητική γλώσσα» και του Έντουιν Μπήβαν «Συμβολισμός και Πίστη». Αλλά για τη συ-
ζήτηση μας θα αφήσουμε κατά μέρος τα βαθύτερα προβλήματα και θα προχωρήσουμε με ένα 
«λαϊκό» και χωρίς πολλές φιλοδοξίες τρόπο. 

Όταν σκέπτομαι το Λονδίνο συνήθως σκέφτομαι το σταθμό Γιούστον.  Αλλά όταν σκέφτο-
μαι (όπως το κάνω) ότι το Λονδίνο έχει μερικά εκατομμύρια κατοίκους, δεν εννοώ ότι έχω με-
ρικά εκατομμύρια εικόνες ανθρώπων που είναι μέσα στην είκονα μου για το σταθμό του Γιού-
στον. Ούτε εννοώ ότι μερικά εκατομμύρια πραγματικοί άνθρωποι ζούνε μέσα στο πραγματικό 
σταθμό Γιούστον . Στην πραγματικότητα αν και έχω αυτήν την εικόνα όταν σκέφτομαι για το 
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Λονδίνο, αυτό που σκέφτομαι δεν αφορά αυτήν την εικόνα, και θα ήταν εμφανής ανοησία αν 
το έκανα. Δεν είναι ανοησία γιατί δεν αφορά τη διανοητική μου εικόνα για το Λονδίνο, αλλά 
για το πραγματικό Λονδίνο που είναι έξω από τη φαντασία μου για το οποίο δεν μπορείς να 
έχεις μια επαρκή εικόνα στο μυαλό σου. 
Ή το ίδιο όταν λέμε ότι ό ήλιος απέχει ενενήντα εκατομμύρια μίλια καταλαβαίνουμε πολύ κα-
λά τι εννοούμε με αυτόν τον αριθμό, μπορούμε να τον διαιρέσουμε ή να τον πολλαπλασιά-
σουμε με οποιοδήποτε άλλο αριθμό και μπορούμε να βρούμε πόσο θα έπαιρνε να ταξιδέψει 
κάποιος αυτήν την απόσταση με κάποια οποιαδήποτε ταχύτητα. Αλλά αυτή η καθαρή σκέψη 
συνοδεύεται από φαντασία που είναι γελοία λανθασμένη σ’ αυτό που γνωρίζουμε ότι είναι η 
πραγματικότητα. 
Το να σκέφτεσαι λοιπόν είναι άλλο από το να φαντάζεσαι. Αυτό που σκεφτόμαστε μπορεί να 
είναι συνήθως διαφορετικό από αυτό που φανταζόμαστε ή που έχουμε την εικόνα του στο νου 
μας, και αύτό που σκεφτόμαστε μπορεί να είναι σωστό αν και οι εικόνες που έχουμε στο μυα-
λό μας είνα ι λανθασμένες . Είναι πολύ αμφίβολο αν υπάρχει κανένας εκτός αν αυτός είναι τύ-
πος που διατυπώνει πολύ τις εικόνες και είναι επίσης εκπαιδευμένος καλλιτέχνης, που να έχει 
διανοητικές εικόνες που να είναι ακριβώς, όπως τα πράγματα για τα οποία σκέφτεται. 
Σ’ αυτά τα παραδείγματα οι διανοητικές εικόνες μοιάζουν με την πραγματικότητα αλλά το κα-
ταλαβαίνεις ότι δεν είναι τό ίδιο με την πραγματικότητα τουλάχιστο μετά λίγη σκέψη.Γνωρίζω 
ότι το Λονδίνο δεν είναι ο σταθμός Γιούστον. Ας πάμε σε μια λίγο χειρότερη περίπτωση. Άκου-
σα κάποτε μιά ψηλή κυρία να λέγει στην κορούλα της ότι θα πεθάνει αν πάρει πολλές ασπιρί-
νες. «Αλλά γιατί;» τ η ρώτησε το κοριτσάκι της «αφού δεν είναι δηλητήριο;»  Και πως το ξέρεις 
ότι δεν είναι δηλητηριώδες είπε η μητέρα. «Γιατί όταν μασώ τις ασπιρίνες δεν  βγαίνουν κόκ-
κινοι μπαμπούλες από ‘κεί  μέσα». Φαίνεται ότι το κοριτσάκι είχε μια διανοητική εικόνα για 
κόκκινους μπαμπούλες όταν σκεφτόταν για δηλητήριο, ακριβώς όπως εγώ έχω το σταθμό 
Γιούστον όταν σκέφτομαι το Λονδίνο. Η διαφορά είναι ότι εγώ ξέρω ότι η εικόνα μου είναι 
λανθασμένη τo κοριτσάκι όμως νόμιζε ότι το δηλητήριο είναι πραγματικά κόκκινο. Από αυτή 
την άποψη είχε λάθος.  
Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οτιδήποτε σκεφτόταν ή έλεγε για το δηλητήριο ήταν λάθος ή χωρίς 
νόημα. Γνώριζε πολύ καλά ότι το δηλητήριο είναι κάτι που σε σκοτώνει ή ότι σε κάνει άρρωστο 
εάν το καταπιείς, και γνώριζε κάπως ποιες ουσίες στο σπίτι της μαμάς της ήταν δηλητηριώδεις. 
Εάν ένας επισκέπτης προειδοποιούταν από το κορίτσι, «μην πιείς αυτό. 'Η μαμά λέγει ότι είναι 
δηλητήριο», δεν θα ήταν σωστό εκ μέρους του να αγνοήσει την προειδοποίηση του επειδή το 
παιδί έχει μία πρωτόγονη ιδέα για το δηλητήριο σαν κόκκινους μπαμπούλες, που μακράν η 
επιστημονική γνώση σ’ αυτά τα θέματα έχει αποδείξει λάθος. 
Μπορούμε να προσθέσουμε τώρα σ’ αυτά που έχουμε πει προηγουμένως (ότι η σκέψη μπορεί 
να είναι σωστή ενώ οι εικόνες που τη συνοδεύουν λάθος) τα εξής: η σκέψη μπορεί να είναι 
σωστή ακόμη και στην περίπτωση που όχι μόνο συνοδεύεται από λανθασμένες εικόνες αλλά 
ακόμη και όταν νομίζεις ότι αυτές οι λανθασμένες εικόνες είναι σωστές. 
Υπάρχει και μία τρίτη κατάσταση που θα ασχοληθούμε. Στα δύο προηγούμενα παραδείγματα 
ενδιαφερθήκαμε με την σκέψη και τη φαντασία αλλά όχι τη γλώσσα. Είχα να φέρω στο νου, 
μου το σταθμό Γιούστον αλλά δεν ήταν ανάγκη να το αναφέρω, το παιδί νόμιζε ότι το δηλητή-
ριο είναι κόκκινοι μπαμπούλες αλλά μπορούσε να μιλά για δηλητήριο χωρίς καν να το αναφέ-
ρει. Και πολλές φορές όταν μιλάμε για πράγματα που δεν είναι αντιληπτά από τις πέντε αι-
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σθήσεις μιλάμε με λέξεις, που σε μια από τις έννοιες τους αναφέρονται σε πράγματα που εί-
ναι αντιληπτά. Όταν ένας λέγει ότι έπιασε το νόημα χρησιμοποιεί ένα ρήμα (πιάνω) που στην 
κυριολεξία εννοεί ότι έχεις κάτι στα χέρια σου ή ότι έχεις πιάσει το νόημα σαν να έχεις πιάσει 
ένα πιστόλι. Για να αποφύγεις τη λέξη πιάνω μπορείς να αλλάξεις την έκφραση και να πεις 
«βλέπω αυτό που θέλεις να πεις». αλλά δεν εννοεί ότι υπάρχει κάτι στο οπτικό του πεδίο. 
Μπορείς να πει «σε παρακολουθώ» αλλά με αυτό δε σημαίνει ότι περπατά από πίσω σου σε 
ένα δρόμο. Καθένας ξέρει αυτό το γλωσσολογικό φαινόμενο και οι γραμματικοί το λένε μετα-
φορά. Είναι σοβαρό λάθος να νομίσεις ότι ή μεταφορά είναι κάτι προαιρετικό για ποιητές και 
ρήτορες που μπορούν να τη βάζουν στο έργο τους σαν στολίδι και ότι απλοί ομιλητές μπορούν 
να το αποφύγουν. Η αλήθεια είναι ότι εάν πρόκειται να μιλήσουμε οτιδήποτε για πράγματα 
που δεν γίνονται αντιληπτά από τις αισθήσεις μας αναγκαζόμαστε να μεταχειριστούμε γλώσ-
σα μεταφορική. Βιβλία που αναφέρονται σε ψυχολογία ή οικονομία ή πολιτική. έχουν συνέ-
χεια μεταφορές όσο βιβλία ποίησης, ή λατρείας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μιλάς, και κάθε 
φιλόλογος τα γνωρίζει.  Όσοι θέλουν μπορούν να ικανοποιηθούν διαβάζοντας τα βιβλία που 
έχω αναφέρει και άλλα βιβλία στα οποία θα οδηγηθούν διαβάζοντας αυτά τα δύο. Αυτό είναι 
μια μελέτη για μια ολόκληρη, ζωή και σ’ αυτό το σημείο πρέπει να περιοριστώ στο ότι όταν 
μιλάμε για κάτι που είναι πάνω από τις αισθήσεις μας θα μεταχειριστούμε τη μεταφορά στον 
υπέρτατο βαθμό. 
Έχουμε λοιπόν τρεις αρχές που θα μας οδηγήσουν. (I) Ότι η σκέψη πρέπει να διακριθεί από τη 
φαντασία που την συνοδεύει, (2) Ότι η σκέψη μπορεί να είναι κατά μέσο όρο σωστή αν και οι 
εικόνες που τη συνοδεύουν είναι λανθασμένες ή αν αυτός που τις σκέφτεται νομίζει ότι είναι 
σωστές.(3) Ότι οποιοσδήποτε μιλά για πράγματα που δεν μπορείς  να δεις ή να αγγίσεις ή να 
ακούσεις και τα παρόμοια πρέπει αναπόφευκτα να μιλήσεις σαν να μπορούσες να τα δεις ή να 
τα αγγίσεις ή να τα ακούσεις (π.χ. μιλάμε για συμπλέγματα και καταπιέσεις σαν να μπορούσα-
με στην πραγματικότητα να δέσουμε διάφορα αισθήματα σε κόμπους η να τα σπρώξουμε πί-
σω, ή για «ανάπτυξη» και «διακλάδωση» σαν διάφορα ιδρύματα μπορούν να μεγαλώσουν 
σαν  δέντρα, ή λέμε ότι ενέργεια «ελευθερώνεται» σαν να ήταν η ενέργεια φυλακι-
σμένη σε κανένα κλουβί). 
Ας εφαρμόσουμε όλα αυτά στα «άγρια» ή πρωτόγονα άρθρα της Χριστιανικής πίστης. Και ας 
παραδεχτούμε ότι πολλοί Χριστιανοί (όχι βέβαια όλοι) όταν κάνουν όλες αυτές τις διακηρύξεις 
έχουν στο μυαλό τους όλες αυτές τις χοντρές διανοητικές εικόνες που τρομάζουν τον σκεπτικι-
στή. «Όταν λένε ότι κατέβηκε από τον Ουρανό’ έχουν στο μυαλό τους μια εικόνα με κάτι που 
ανεβαίνει ή κατεβαίνει από τον Ουρανό;»  «Όταν λένε ότι ο Χριστός είναι ο ‘Υιός’ του θεού έ-
χουν στο μυαλό τους την εικόνα δύο ανθρώπινων μορφών που ο ένας φαίνεται μεγαλύτερος 
από τον άλλο;» . Αλλά τώρα ξέρουμε ότι η απλή παρουσία αυτών των εικόνων δεν μας λέγει 
τίποτε για το πόσο λογικές ή το πόσο ανόητες είναι οι σκέψεις που συνοδεύουν. Εάν ανόητες 
εικόνες σημαίνουν ανόητες σκέψεις τότε ένας σκέπτεται μόνο ανοησία όλη την ώρα. Και oι 
ίδιοι οι Χριστιανοί μας το ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρέπει να ταυτίσουμε την εικόνα με το πράγμα 
που πιστεύουμε. Μπορεί να φανταζόμαστε τον Πατέρα σαν μια ανθρώπινη μορφή αλλά όμως 
ταυτόχρονα να επιμένουμε ότι δεν έχει σώμα. Μπορεί να τον φανταζόμαστε ότι είναι μεγαλύ-
τερος από τον Υιό αλλά να επιμένουμε ότι ο ένας δεν υπήρχε πριν από τον Άλλο, γιατί και οι 
δύο υπήρχαν σε όλην την αιωνιότητα. Μιλώ βέβαια για ενήλικες Χριστιανούς. Ο Χριστιανισμός 
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δεν πρέπει να κρίνεται από τις παιδικές φαντασίες πιο πολύ από ότι μπορείς να κρίνεις ένα 
φάρμακο από τις Ιδέες που έχει ένα κοριτσάκι που πίστευε σε κόκκινους μπαμπούλες. 
Σ’ αυτό το στάδιο θα πρέπει να στραφώ σε μια απλοϊκή αυταπάτη. Όταν λέμε ότι αυτό που οι 
Χριστιανοί εννοούν δεν πρέπει να ταυτισθεί με τις διανοητικές εικόνες μερικοί άνθρωποι λένε, 
«τότε γιατί δεν πετάτε όλως διόλου τις διανοητικές εικόνες και από την γλώσσα που τις υπο-
νοεί.»  Αλλά αυτό είναι αδύνατο. Οι άνθρωποι που το υποδεικνύουν. 
Δεν έχουν προσέξει ότι όταν απελευθερωθούν από μια ανθρωπομορφική εικόνα το μόνο που 
πετυχαίνουν είναι να την αντικαθιστούν από εικόνες μιας άλλης μορφής. Κάποιος λέγει «δεν 
πιστεύω σε ένα Προσωπικό θεό αλλά πιστεύω ·. ότι όλοι μας είμαστε μέρη κάποιου μεγάλου 
Όντος που ζει και δρα δια μέσου όλων μας» -δεν έχει προσέξει ότι έχει αντικαταστήσει την ει-
κόνα του Πατέρα και βασιλιά με ένα εκτεταμένο αέριο ή υγρό Ένα κορίτσι που γνωρίζω έχει 
ανατραφεί από «ανώτερης σκέψης» γονείς και έμαθε να βλέπει τον θεό σαν μια τέλεια «ουσί-
α», αργότερα στη ζωή της κατάλαβε ότι είχε μάθει να σκέφτεται γι’ Αυτόν σαν μια μεγάλη 
κρέμα ταπιόκας .(και το χειρότερο από όλα είναι ότι δεν της αρέσει η ταπιόκα.) Ίσως θεωρού-
με τον εαυτό μας ότι δεν σκέφτεται τέτοιου είδους ανοησίες, αλλά κάνουμε λάθος. Εάν ένας 
άνθρωπος προσέξει το μυαλό του θα δει ότι αυτό που θεωρεί σαν ανώτερη ή φιλοσοφική ιδέα 
για το Θεό, πάντοτε συνοδεύεται από ακαθόριστες ιδέες που είναι πάντοτε πιο ανόητες από 
τις όμοιες με άνθρωπο εικόνες που προκαλούνται από την Χριστιανικό θεολογία. Στο κάτω-
κάτω ό άνθρωπος είναι το ανώτερο ον που γίνεται αντιληπτό στις αισθήσεις μας. Έχει τουλά-
χιστο κατακτήσει την υδρόγειο, τίμησε (αν και δεν ακολούθησε) την αρετή, απόκτησε γνώση 
έκανε ποίηση, μουσική, και τέχνη. Εάν ο Θεός υπάρχει δεν είναι παράλογο να υποθέσουμε ότι 
είμαστε λιγότερο ανόμοιοι με αυτόν από γνωρίζουμε γύρω μας. Χωρίς αμφιβολία είμαστε άρ-
ρητα διαφορετικοί από Αυτόν σ’ αυτήν την έκταση οι ανθρώπινες εικόνες που έχουμε γι’ αυ-
τόν είναι λανθασμένες. Αλλά πιο πολύ είναι αυτές οι εικόνες για ομίχλες και δυνάμεις χωρίς 
λογική που κάνουμε για ένα απρόσωπο Όν, και έστω και αν δεν το ομολογούμε τέτοιες εικόνες 
μπαίνουν στο μυαλό μας. Γιατί εικόνες του ενός ή του άλλου είδους οπωσδήποτε θα έλθουν, 
δεν μπορούμε να γλυτώσουμε από τη σκιά τους. 
Όσον αφορά τον  ενήλικα Χριστιανό της εποχής μας η ακαταλληλότητα των εικόνων (ανοησία) 
δεν συνεπάγεται την ανοησία των δογμάτων, αλλά είναι άλλο το ερώτημα αν ο πρώτος Χριστι-
ανός βρισκόταν στην ίδια κατάσταση. Ίσως έπαιρνε τις εικόνες για πραγματικότητα, και πραγ-
ματικά να πίστευε σε ουράνια παλάτια και στολισμένους θρόνους. Αλλά όπως είδαμε με το 
παράδειγμα με τούς κόκκινους μπαμπούλες ακόμη και αυτό δεν θα ακύρωνε αναγκαστικά κά-
θε τί που έχει σκεφθεί σ’ αυτό το θέμα. Το παιδί του παραδείγματος μας μπορεί να ξέρει πολ-
λές αλήθειες για δηλητήρια και ακόμη σε ειδικές περιπτώσεις αλήθειες που και ένας ενήλικας 
δεν ξέρει. Μπορούμε να σκεφθούμε για ένα Γαλιλαίο χωρικό που σκεφτότανε ότι ο Χριστός 
«εκάθησε στα δεξιά του Πατρός» στη κυριολεξία. Εάν ένας τέτοιος άνθρωπος πήγαινε στην 
Αλεξάνδρεια και έπαιρνε μια φιλοσοφική μόρφωση θα ανακάλυπτε ότι ο Πατέρας δεν έχει δε-
ξί χέρι και ότι δε κάθεται σε θρόνο. Μπορεί να νοηθεί ότι αυτός θα έβλεπε καμία διαφορά στο 
που πραγματικά σκόπευε και έδινε την αξία το δόγμα που πίστευε στις ημέρες της αφέλειας 
του; Γιατί μόνο αν υποθέσουμε ότι εκτός από χωρικός ήταν και ανόητος (που είναι δύο πολύ 
διαφορετικά πράγματα) οι φυσικές λεπτομέρειες για την υποτιθεμένη αίθουσα του θρόνου 
δεν θα ήταν αυτό που τον ενδιέφερε. Αυτό που θα τον ενδιέφερε περισσότερο θα ήταν η πί-
στη ότι το πρόσωπο που είχε γνωρίσει στην Παλαιστίνη είχε επιβιώσει από τον θάνατο και ότι 
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τώρα εργάζεται σαν ο ανώτατος φορέας για το υπερφυσικό Όν που  κυβερνά και διατηρεί όλο 
το πεδίο της πραγματικότητας .Και αυτά η πίστη θα επιβίωνε στην ουσία αμετάβλητη και μετά 
την αναγνώριση ότι η προηγούμενη εικόνα είναι λανθασμένη. 
Και αν ακόμα αποδειχτεί ότι οΐ πρώτοι Χριστιανοί δεχόντουσαν στην κυριολεξία τις εικόνες της 
φαντασίας τους στην κυριολεξία, αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει να πετάξουμε στα σκουπίδια τα 
δόγματα τους. Αν πραγματικά το έκαναν είναι άλλη υπόθεση. Η δυσκολία εδώ είναι ότι δεν 
έγραφαν σαν φιλόσοφοι για να ικανοποιήσουν την περιέργεια για την φύση του θεού και του 
σύμπαντος.  Πίστευαν στον Θεό, και όταν ένας άνθρωπος το κάνει αυτό τότε γι αυτό η φιλο-
σοφική ακριβολογία δεν είναι γι αυτόν πρώτη αναγκαιότητα. Ένας άνθρωπος που πνίγεται δεν 
κάνει ανάλυση το σκοινί που του ρίχνουν, ούτε ένας που αγαπάει με πάθος κάνει χημική ανά-
λυση το χρώμα της αγαπημένης του. Γι αυτό η ερώτηση αυτή δεν αναφέρεται στην Καινή Δια-
θήκη. Και όταν η ερώτηση εγείρεται στο Χριστιανισμό βγάζει την απόφαση ότι οι εικόνες, είναι 
αφελείς. Η ομάδα στην Αιγυπτιακή έρημο που πιστεύει ότι ο θεός είναι σαν τον άνθρωπο κα-
ταδικάζεται: ο μοναχός που ένιωσε ότι έχει χάσει κάτι από αυτή τη διόρθωση χαρακτηρίζεται 
σαν «συγχυσμένος»5. Τα τρία πρόσωπα της Τριάδος χαρακτηρίζονται σαν «ακατανόητα»6. Ο 
θεός χαρακτηρίζεται «αδύνατο να εκφρασθεί, αόρατος σε όλα τα δημιουργημένα όντα αδύνα-
το να τον δεις»7. Το Δεύτερο Πρόσωπο είναι όχι μόνο ασώματο αλλά και τόσο ανόμοιο με άν-
θρωπο που αν η αυτοαποκάλυψη ήταν ο μόνος σκοπός Του τότε ασφαλώς δε θα έπαιρνε αν-
θρώπινη μορφή8. Δεν βρίσκουμε όμοιες διακηρύξεις στην Καινή Διαθήκη γιατί το θέμα δεν 
είχε αναφανεί τόσο καθαρά: αλλά βρίσκουμε διάφορες εκφράσεις που μάς το κάνουν βέβαιο 
πως θα είχε λυθεί το θέμα εάν φαινόταν ο τίτλος «Υιος» μπορεί να φαίνεται «αφελής» ή 
«πρωτόγονος. Αλλά ήδη στην Καινή Διαθήκη ο «Υιός» συνδέεται με τον Λόγο που ήταν αιωνί-
ως «με το Θεό» και όμως ήταν Θεός9. Είναι η αίτια που συγκρατείται το σύμπαν μαζί10. .Όλα 
τα πράγματα και ειδικά η Ζωή «εκτίσθησαν» δια Αυτού11, και μέσα σ’ Αυτόν όλα τα πράγματα 
θα φτάσουν στον προορισμό τους-την τελική έκφραση του τι  προσπαθούσαν να εκφράσουν12. 
Μπορούμε βέβαια να φανταστούμε ένα προηγούμενο στάδιο του Χριστιανισμού στο οποίο 
όλες αυτές οι ιδέες απουσιάζουν, όπως μπορείς να πεις για οτιδήποτε δεν σου αρέσει στον 
Σαίξπηρ ότι έχει μπει από κάποιον άλλο που τον «προσάρμοσε», και το αρχικό έργο ήταν ε-
λεύθερο από αυτά. Αλλά τι σχέση έχουν αυτές οι. υποθέσεις με ένα σοβαρό μελετητή. 
Και σ’ αυτή την περίπτωση η δημιουργία τους είναι πολύ διεστραμμένη γιατί αν πάμε  και στον 
Ιουδαϊσμό δεν θα βρούμε ξεκάθαρο ανθρωπομορφισμό για τον οποίο ψάχνουμε. Παραδέ-
χομαι ότι δε θα βρούμε την άρνηση του. Θα βρούμε αφ’ ενός εικόνες στις οποίες ο Θεός ζει σε 
«υψηλούς και αγίους τόπους»: Αφ’ ετέρου θα βρούμε το ερώτημα, «δεν πληρώ εγώ τον ουρα-
νό και την γην;»13 Στην όραση του Ιεζεκιήλ ο Θεός εμφανίστηκε (πρόσεξε τα διστακτικά λόγια) 

                                                           
5 Senex-mente-confusus σύμφωνα με τον Γίββωνα το αναφέρει ο Κασσιανός κεφλ. xlvii 
6 Ομολογία Πίστεως Αθανασίου 
7 Ιερός Χρυσοστομος, De Incomprehesibilli αναφέρεται από τον Otto Idea of the Holy,  Appendix 1 
8 Αθανάσιος De Incarnatione  viii 
9 Ιωάννης 1:1 
10 Κολοσσαείς 1:17 (κι αυτός τα πάντα συγκρατεί) 
11 Κολοσσαείς 1:16 (ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τά πάντα ἐν τοῖς οὐρανοῖς και ἐπί τῆς γῆς), Ιωάννης !:4 
12 Εφεσίους 1:10 (ἀνακεφαλαιώσασθαι τά πᾶντα έν τῷ Χριστῷ) 
13 Ιερεμίας 23:24 σύμφωνα με τη μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας :Δεν υπάρχει τόπος που να μην είμαι… 
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σαν «όμοιος ώς θέα ανθρώπου»14. Θα βρούμε επίσης την προειδοποίηση, «Φυλάττετε λοιπόν 
καλώς τάς ψυχάς σας, διότι δεν είδετε ούδέν ομοίωμα, έν τη ημέρα καθ’ ην ο Κύριος ελάλησε 
προς έσας εν Χωρήβ εκ μέσου του πυρός μήπως διαφθαρήτε, και κάμητε εις έαυτους είδω-
λον»15. Ποιό παράξενο είναι για ένα που παίρνει κατά γράμμα το γεγονός ο Θεός που κατοικεί 
στον ουρανό είναι και Αυτός που τον έχει κάνει16.  
Η αιτία που αυτός που τα εξηγεί κατά γράμμα συγχύζεται είναι γιατί προσπαθεί να βγάλει από 
τους αρχαίους συγγραφείς κάτι που δεν υπάρχει εκεί. Προσπαθεί να βρεί με καθαρές σημερι-
νές διακρίσεις σε υλικά και άυλα σε ποιά πλευρά της διάκρισης βρίσκεται η Αρχαία Εβραϊκή 
αντίληψη. Ξεχνά ότι η διάκριση αυτή έχει ξεκαθαριστεί μόνο στην νεώτερη σκέψη.  
Μας λένε πολλές φορές ότι ο πρωτόγονος άνθρωπος δεν μπορούσε να συλλάβει την έννοια 
του καθαρού πνεύματος, αλλά εξίσου δεν μπορούσε να συλλάβει την έννοια της σκέτης ύλης. 
Ένας θρόνος και μια τοπική κατοικία σχετίζονται με το Θεό μόνο σε ένα στάδιο που ήταν ακό-
μη αδύνατο να θεωρηθεί ο θρόνος ή το παλάτι ακόμη και ενός γήινου βασιλιά σαν απλά φυσι-
κά αντικείμενα. Όσον αφορά τούς γήινους θρόνους αυτό που είχε σημασία για το αρχαίο μυα-
λό ήταν η πνευματική σημασία, θα έπρεπε να πούμε η «ατμόσφαιρα». Μόλις η αντίθεση με-
ταξύ «πνευματικού» και «υλικού» έγινε κατανοητή στις διάνοιες τους, κατάλαβαν ότι ο Θεός 
είναι «πνευματικός» και κατάλαβαν ότι ή θρησκεία τους το υπονοούσε εξ αρχής. Αλλά σε μια 
εποχή νωρίτερα, δεν υπήρχε αυτή η αντίθεση. Το να χαρακτηρίσουμε αυτήν την εποχή σαν μη 
πνευματική επειδή δεν βρίσκουμε εκεί μια καθαρά βεβαίωση για ασώματα πνεύματα, θα εί-
ναι μια παρανόηση. Ίσως το ίδιο θα είναι αν την ονομάζουμε πνευματική γιατί δεν έχει αίσθη-
ση της σκέτης ύλης. Ο Μπάρφιλντ έχει δείξει όσον αφορά την ιστορία της γλώσσας ότι δεν αρ-
χίζουν οι λέξεις με αναφορά σε φυσικά αντικείμενα και μετά επεκτείνονται με μεταφορά στα 
αισθήματα, διανοητικές καταστάσεις και τα όμοια. Αντίθετα αυτό που θα έλεγα με κυριολεκτι-
κές και μεταφορικές έννοιες έχουν διαχωριστεί με Ανάλυση από μια αρχαία ενότητα νοήματος 
ότι ο άνθρωπος ξεκίνησε με ένα «ολικό» Θεό ή «Ουρανό» και ότι βαθμιαία τα πνευματοποίη-
σε. Μπορεί να έχει ξεκινήσει με κάτι «υλικό» γιατί τέτοιο υλικό, καθώς και εμείς το καταλα-
βαίνουμε, γίνεται νοητό. Νοητό μόνο σε αντίθεση με το «άυλο», και οι δύο πλευρές της αντί-
θεσης αυξάνουν με τον ίδιο ρυθμό. Θα ξεκίνησε με κάτι που ήταν ή κανένα από τα δύο ή και 
τα δύο. Εφόσον προσπαθούμε να βρούμε σ’ αυτά την αρχαία ενότητα ή το ένα ή το άλλο από 
τα δυο αντίθετα που από τότε έχουμε μάθει να αναλύουμε, θα διαβάσουμε λάθος την πρώτη 
αυτή λογοτεχνία και θα αγνοήσουμε πολλές καταστάσεις συναίσθησης που πολλές φορές και 
εμείς περνάμε. Αυτό είναι κρίσιμο όχι μόνο για την παρούσα συζήτηση αλλά και για οποιαδή-
ποτε σωστή φιλολογική κριτική ή φιλοσοφία. 
Στα Χριστιανικά δόγματα και ακόμα και στα Ιουδαϊκά δόγματα που έχουν προηγηθεί από αυ-
τά, υπήρξαν πάντοτε διακηρύξεις για την πνευματική πραγματικότητα και όχι δείγματα πρω-
τόγονης φυσικής επιστήμης. Οτιδήποτε θετικό υπήρχε για την αντίληψη του πνευματικού που 
περιλαμβάνεται σ’ αυτά, μόνο η αρνητική του όψη (το άυλο) να υπήρχε που περίμενε για ανα-
γνώριση μέχρις ότου να αναπτυχθεί πλήρως η αφηρημένη σκέψη. Η υλική εικόνα δεν ελήφθη 
ποτέ στην κυριολεξία από οποιονδήποτε έφθασε στο στάδιο που μπορούσε να καταλάβει τι 

                                                           
14 Ιεζακιήλ 1:26 
15 Δευτερονόμιο 4:15 
16 Γένεσις 1:1 
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σημαίνει «στην κυριολεξία». Και εδώ έχουμε τη διαφορά μεταξύ «εξήγησης» και εξήγησης που 
απορρίπτει και βγάζει τα ανεπιθύμητα». Αυτή εμφανίζεται με δύο τρόπους. (I) Μερικοί άν-
θρωποι όταν λένε ότι κάτι έχει «Μεταφορική έννοια» συμπεραίνουν  από αυτό ότι σχεδόν δεν 
έχει καμία σημασία. Σωστά λένε ότι ο Χριστός μιλούσε μεταφορικά όταν έλεγε να σηκώσει κα-
θένας τον σταυρό του λανθασμένα συμπεραίνουν ότι δεν εννοούσε τίποτε πιο σοβαρό από το 
να ζεις μια αξιοπρεπή ζωή και  «να έχεις μερικές μέτριες ελεημοσύνες». 

Λογικά νομίζουν ότι ή «φωτιά» της κόλασης είναι μεταφορική-και άσοφα συμπεραίνουν ότι 
δεν σημαίνει τίποτε παραπάνω από τύψεις συνείδησης. Λένε ότι η ιστορία της πτώσης στη Γέ-
νεση δεν είναι κατά γράμμα, και από αυτό ξεκινάν και λένε (το άκουσα εγώ ο ίδιος) ότι στην 
πραγματικότητα ήταν μια πτώση προς τα πάνω-που είναι σαν να αυτό που λέμε «η καρδιά 
μου ράγισε» επειδή περιέχει μια μεταφορά σημαίνει ότι νοιώθω χαρούμενος. Αυτού του εί-
δους η ερμηνεία πιστεύω ειλικρινά ότι είναι ανοησία. Για μένα τα Χριστιανικά δόγματα που 
είναι «μεταφορικά» ή που έχουν γίνει μεταφορικά από την αύξηση της αφηρημένης σκέψης -
σημαίνουν κάτι που είναι τόσο «υπερφυσικό»  ή τρομαχτικό όσο πριν να βγάλουμε τις αρχαί-
ες εικόνες με τις οποίες ήταν τυλιγμένα παλιά. Σημαίνουν ότι δίπλα στο φυσικό ή ψυχοφυσικό 
σύμπαν που ζούμε υπάρχει κάτι το οποίο είναι Αδημιούργητο και είναι η αιτία που όλα τα άλ-
λα υπάρχουν, αυτή η πραγματικότητα έχει μια θετική δομή ή σύσταση, που χρήσιμα αν και 
χωρίς αμφιβολία δεν περιγράφεται πλήρως με το δόγμα της Τριάδας, και ότι Αυτή η πραγμα-
τικότητα, σε κάποιο ορισμένο σημείο στον χρόνο μπήκε στο σύμπαν που γνωρίζουμε γενόμε-
νη ένα από τα δικά της δημιουργήματα και παρήγαγε αποτελέσματα στο ιστορικό επίπεδο 
που η συνηθισμένη πορεία του σύμπαντος δεν παράγουν και ότι αυτό έχει φέρει αλλαγές στις 
σχέσεις μας με αυτήν την αυθύπαρκτη πραγματικότητα. 

Να προσέξετε ότι αυτή η άχρωμη έκφραση  «μπήκε στο σύμπαν» δεν είναι το ελάχιστο λιγότε-
ρο μεταφορική από τη φράση «κατέβηκε από τον ουρανό». Έχουμε μόνο αλλάξει με μια εικό-
να μιας οριζόντιας και ακαθόριστης κίνησης την εικόνα μιας κατακόρυφης κίνησης. Σε κάθε 
προσπάθεια να καλυτερέψουμε την αρχαία γλώσσα θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτά τα 
πράγματα όχι μόνο δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν αλλά ούτε μπορούν να παρουσιαστούν 
για συζήτηση -χωρίς μεταφορά. Μπορεί να κάνουμε τη συζήτηση μας πιο βαρετή δεν μπορού-
με να την κάνουμε πιο πολύ «κατά γράμμα». (2) Αυτές οι διακηρύξεις αφορούν δύο πράγματα, 
το υπερφυσικό, την χωρίς προηγούμενους όρους πραγματικότητα, και αυτά τα γεγονότα του 
ιστορικού επιπέδου που η επέμβαση του στο φυσικό σύμπαν πιστεύεται ότι παρήγαγε. Το 
πρώτο δεν μπορεί να περιγραφεί με μιά «κατά γράμμα» συζήτηση, και σωστά ερμηνεύεται το 
κάθε τι που λέμε για αυτό μεταφορικά. Αλλά το δεύτερο πράγμα είναι τελείως διαφορετική 
υπόθεση, βρίσκεται σε διαφορετική θέση. Τα γεγονότα του ιστορικού επιπέδου είναι πράγμα-
τα για τα οποία μπορείς να μιλάς κατά γράμμα. Εάν συνέβησαν έχουν γίνει αντιληπτά από τις 
αισθήσεις των ανθρώπων. Η νόμιμη εξήγηση χαλά και γίνεται συγχυσμένη ή ανέντιμη προ-
σπάθεια να αποφύγουμε την πραγματικότητα εξηγώντας αυτά τα γεγονότα σαν ανύπαρκτα 
μόλις εφαρμόσουμε την μεταφορική ερμηνεία που δικαιωματικά εφαρμόζουμε για προτάσεις 
περί θεού, Η διαβεβαίωση ότι ο θεός έχει ένα Γιό ποτέ δεν είχε τον σκοπό να μας πει ότι ο 
θεός διαδίδει το είδος του με γενετήσια συνομιλία δεν αλλάζουμε το Χριστιανισμό ξεκαθαρί-
ζοντας το γεγονός ότι ο όρος «Υιός»  όταν χρησιμοποιείται για το Χριστό δεν έχει ακριβώς την 
ίδια έννοια που έχει για τούς ανθρώπους. Αλλά η διαβεβαίωση ότι ο Χριστός έκανε το νερό 
κρασί εννοείται κατά γράμμα, γιατί αυτό αναφέρεται σε κάτι που αν συνέβη ήταν μέσα στα 
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όρια των αισθήσεων μας και της γλώσσας μας. Όταν λέω «ράγισε η καρδιά μου» καταλαβαί-
νεις πολύ καλά ότι δεν λέγω τίποτε που θα μπορούσες να το επιβεβαιώσεις σε μια νεκροψία. 
Αλλά όταν λέγω ότι «έσπασε το κορδόνι του παπουτσιού μου» τότε εάν η παρατήρηση σου 
σου λέγει ότι είναι εντάξει τότε είτε έχω κάνει λάθος είτε λέγω ψέματα. Oι ιστορίες των θαυ-
μάτων που αναφέρονται στην Παλαιστίνη του πρώτου αιώνα είτε είναι ψέματα είτε είναι θρύ-
λοι είτε είναι ιστορία. Και αν όλα ή τα πιο σπουδαία από αυτά είναι ψέματα ή θρύλοι τότε ο 
ισχυρισμός που κάνει ο Χριστιανισμός τα δυο χιλιάδες αυτά χρόνια- που πέρασαν είναι α-
πλούστατα ψεύτικος. Χωρίς αμφιβολία περιέχει ευγενικά συναισθήματα και ηθικές αλήθειες. 
Τ ο ίδιο κάνει και η ελληνική μυθολογία, το ίδιο κάνει και η σκανδιναβική. Αλλά αυτό είναι πο-
λύ διαφορετικό. 

Τίποτε σ’ αυτό το κεφάλαιο δεν μας βοηθά σε μια απόφαση για τηv απιθανότητα ή πιθα-
νότητα των Χριστιανικών ισχυρισμών. Το μόνο που έχουμε κάνει είναι να βγάλουμε μια πα-
ρανόηση. 
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11. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ «ΘΡΗΣΚΕΙΑ» 
 

Αυτοί που έχουν κάνει την θρησκεία για θεό τους δεν θα έχουν το Θεό για τη Θρη-
σκεία τους THOMAS ERSKINE OF LINLATHEN 

 
Έχοντας εξαλείψει τις συγχύσεις που προέρχονται από την άγνοια των σχέσεων της 

σκέψης, φαντασίας και ομιλίας, τώρα μπορούμε να στραφούμε στην ερώτηση μας. Οι Χριστια-
νοί λένε ότι ο Θεός έχει κάνει θαύματα. Ο μοντέρνος κόσμος ακόμα και όταν πιστεύει στο Θεό 
και όταν έχει δει ότι η Φύση είναι ανυπεράσπιστη, δεν πιστεύει. Νομίζει ότι ο Θεός δεν θα έ-
κανε τέτοιου είδους πράγματα. Έχουμε καμιά αιτία να πιστεύουμε ότι ο μοντέρνος κόσμος έχει 
δίκιο; Συμφωνώ ότι το είδος του θεού που αντιλαμβάνεται η λαϊκή «θρησκεία» της εποχής μας 
με βεβαιότητα δεν θα ενεργήσει θαύματα. Η ερώτηση είναι αν η λαϊκή θρησκεία είναι σωστή. 
Τη λέω «θρησκεία» εσκεμμένα. Εμείς που υπερασπιζόμαστε τον Χριστιανισμό βρίσκομε τον 
εαυτό μας συνεχώς να έχει αντίθεση όχι στην α-θρησκεία των ακροατών μας αλλά στην πραγ-
ματική τους θρησκεία. "Μίλα για ομορφιά αλήθεια και καλοσύνη η για ένα Θεό που απλά εί-
ναι η κατοικητήρια αρχή αυτών των τριών  ή για μια πνευματική δύναμη που διαχύνεται σε 
όλα τα πράγματα, ένα Koιvό μυαλό του οποίου όλοι είμαστε μέρος, μια λίμνη μιας γενικευμέ-
νης πνευματικότητας μέσα στην οποία όλοι μας μπορούμε να βρεθούμε και θα έχεις φιλικό 
ενδιαφέρον .Αλλά η θερμοκρασία πέφτει όταν αναφέρεις ένα Θεό που έχει σκοπούς και εκτε-
λεί ορισμένες πράξεις που κάνει το ένα πράγμα και όχι το άλλο, ένας συγκεκριμένος Θεός που 
διαλέγει , διατάσσει και απαγορεύει, ένα Θεό με ένα ορισμένο χαρακτήρα. Oι άνθρωποι ενο-
χλούνται και θυμώνουν. Μια τέτοια αντίληψη τους φαίνεται πρωτόγονη, χοντροκομμένη και 
ακόμη ασεβής. Η λαϊκή «Θρησκεία» βγάζει τα θαύματα επειδή βγάζει το «ζωντανό Θεό» του 
Χριστιανισμού και αντί γι αυτό πιστεύει σε ένα θεό που προφανώς δεν κάνει θαύματα, ή 
πραγματικά οτιδήποτε άλλο. Αυτή η λαϊκή «θρησκεία» μπορεί σχεδόν να ονομασθεί Πανθεϊ-
σμός, και πρέπει τώρα να εξετάσουμε τα διαπιστευτήρια της. 
Πρώτα απ’ όλα στηρίζεται σε μια φαντασιώδη ιστορία της θρησκείας. Σύμφωνα με αυτή την 
εικόνα ο άνθρωπος αρχίζει εφευρίσκοντας «πνεύματα»  

Για να εξηγεί τα φυσικά φαινόμενα, και κατ’ αρχήν φαντάζεται αυτά τα πνεύματα να είναι 
όμοια με τον εαυτό του. Καθώς γίνεται πιο φωτισμένος γίνονται λιγότερο όμοια με τον άν-
θρωπο, λιγότερο «ανθρωπομορφικά» καθώς τα αποκαλούν oι λόγιοι Τα ανθρωπομορφικά 
τους χαρακτηριστικά πέφτουν ένα προς ένα- πρώτο το ανθρώπινο σχήμα, μετα τα ανθρώπινα 
πάθη, μετά η προσωπικότητα, η θέληση η δραστηριότητα-και τελικά κάθε συγκεκριμένο ή θε-
τικό χαρακτηριστικό (οποιοδηποτε). Μένει στο τέλος μιά τέλεια αφαίρεση-ένα μυαλό σαν 
μυαλό,μιά πνευματικότητα. Ο Θεός αντί να είναι μια ειδική οντοτητα με ένα πραγματικό χα-
ρακτήρα δικό της, γίνεται απλώς «το όλο θέαμα», που το βλέπουμε με ένα ειδικο τρόπο ή σαν 
ένα θεωρητικο σημείο στο οποίο όλες οι γραμμές των ανθρωπίνων πόθων θα συναντιόντου-
σαν αν προεκτεινόντουσαν στο άπειρο. Και επειδή σύμφωνα με την μοντέρνα αντίληψη το τε-
λικό στάδιο σε οτιδήποτε είναι πιο εκλεπτυσμένο και πιο πολιτισμένο, αυτή η «θρησκεία» πι-
στεύεται ότι είναι πιο βαθειά, πιο πνευματική και πιο φωτισμένη πίστη από τον Χριστιανισμό. 

 
Τώρα αυτή η φανταστική ιστορία της θρησκείας δεν είναι σωστή. Ο Πανθεϊσμός σίγουρα εί-

ναι συμπαθής (όπως τουλάχιστο λένε οι υποστηρικτές του) στο μοντέρνο μυαλό, αλλά το γε-
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γονός ότι το παπούτσι μπαίνει τόσο εύκολα δεν αποδεικνύει ότι είναι ένα καινούργιο παπού-
τσι-πολύ λιγότερο ότι θα κρατήσει τα πόδια σου στεγνά. Ο Πανθεϊσμός είναι τόσο συμπαθής 
στο μυαλό μας όχι γιατί είναι το τελευταίο στάδιο στη διαφώτιση, αλλά επειδή είναι τόσο πα-
λιός όσο εμείς είμαστε. Ίσως να είναι ή πιο πρωτόγονη από όλες τίς θρησκείες, και το ΟΡΕΝΤΑ 
(λέξη των Ιροκουά φυλής ερυθροδέρμων για το πνεύμα που ενοικεί σε ανθρώπους και το πε-
ριβάλλον) μιας άγριας φυλής και που έχει ερμηνευθεί από κάποιους σαν το πνεύμα που τα 
διαπερνά όλα. Το πιστεύουν από χρόνων αμνημονεύτων στις Ινδίες. Οι Έλληνες το ξεπέρασαν 
μόνο στην ακμή τους, στη σκέψη τοϋ Πλάτωνος και του Αριστοτέλη, οι διάδοχοι τους ξανάπε-
σαν στο μεγάλο Πανθεϊστικό σύστημα των Στοϊκών. Η μοντέρνα Ευρώπη διέφυγε απ’ αυτό μό-
νο στο διάστημα που ήταν κατα πλειοψηφία Χριστιανική, αλλά με τον Τζιορτνάνο Μπρούνο 
και τον Σπινόζα επέστρεψε. Με τον Έγελο έγινε σχεδόν η φιλοσοφία που συμφωνούσαν οι πο-
λύ μορφωμένοι, ενώ με τον πιο δημοφιλή πανθεϊσμό του WORDWORTH του Καρλάυλ και του 
Έμερσον το ίδιο δόγμα μεταφέρθηκε σ’αυτούς που είχαν ένα χαμηλοτερο πολιτιστικο έπίπεδο. 
Μακράν από του να είναι ή τελική εκλέπτυνση της θρησκείας ο Πανθεϊσμός είναι στην πραγ-
ματικότητα η φυσική ροπή του ανθρώπινου μυαλού, το μόνο επιπέδο κάτω από το όποιο το 
ανθρώπινο μυαλό καμιά φορά βυθίζεται, κάτω από την επίδραση της δεισιδαιμονίας και του 
Ιερατείου, και πάνω από το οποίο δεν μένει πολύ καιρό χωρίς βοήθεια. Ο Πλατωνισμός ,και ο 
Ιουδαϊσμός και ο Χριστιανισμός (που συσσωμάτωσε και τους δύο) απεδείχθησαν τα μόνα 
πράγματα ικανά να του αντισταθούν. Είναι η στάση για την οποία το ανθρώπινο μυαλό νοιώ-
θει συγγένεια. Εάν «θρησκεία» σημαίνει απλά τι λέγει ο άνθρωπος για το Θεό και όχι τι κάνει ο 
Θεός για τον άνθρωπο τότε ο Πανθεϊσμός σχεδόν είναι θρησκεία. Και η θρησκεία μέ αυτή την 
έννοια έχει μόνο ένα επίφοβο εχθρό-τον Χριστιανισμό17. Η μοντέρνα φιλοσοφία απέρριψε τον 
Έγελο και η μοντέρνα επιστήμη ξεκίνησε χωρίς να είναι υπέρ της θρησκείας αλλά και οι δύο 
έχουν αποδειχθεί σχετικά ανίσχυρες να κάμψουν την φυσική ροπή του ανθρώπου προς τον 
Πανθεϊσμό. Είναι σχεδόν τόσο δυνατός σήμερα όσο ήταν στην Αρχαία Ινδία ή στη Αρχαία Ρώ-
μη. Η θεοσοφία και η λατρεία της δύναμης της ζωής είναι και οι δύο μορφές του: ακόμη και η 
Γερμανική λατρεία του φυλετικού πνεύματος δεν είναι παρά. Πανθεϊσμός περικομμένος ή 
σκαλισμένος για να ικανοποιεί βαρβάρους. Εν τούτοις κάθε φορά που πέφτουμε πίσω σ’ αυ-
τήν την πανάρχαια θρησκεία έχομε ενθουσιώδεις εκδηλώσεις σαν να ήτανε ο τελευταίος λό-
γος στη νεότητα και την απελευθέρωση. 
Αυτή η ιθαγενής ροπή του μυαλού μπορεί να παραλληλιστεί σε ένα αρκετά διαφορετικό πεδίο 
σκέψης. Οι άνθρωποι πίστευαν στα άτομα αιώνες πριν να έχουμε οποιαδήποτε πειραματική 
ένδειξη για την ύπαρξη τους. Ήταν προφανώς φυσιολογικό να το κάνουμε έτσι. Και το είδος 
των ατομων που συνήθως πιστεύουμε είναι μικρές σκληρές σφαίρες ακριβώς σαν τις σκληρές 
ουσίες που συναντάμε στην εμπειρία μας. Αλλά πολύ μικρές για να τις δούμε. Το μυαλό φτά-
νει σε μια εύκολη ιδέα από τους κόκκους της άμμου ή του Αλατιού. Εξηγεί αρκετά φαινόμενα, 
και νοιώθουμε άνετα με άτομα τέτοιου είδους-μπορούμε να τα ζωγραφίζουμε. Η πίστη αυτή 
θα κρατούσε για πάντα αν αργότερα η επιστήμη δεν ήτανε τόσο ενοχλητική  για να βρούμε 
στην πραγματικότητα τα άτομα .Την στιγμή που κάνει αυτό όλη μας η διανοητική άνεση, όλη η 
                                                           
17 Έτσι αν κάποιος υπουργός Παιδείας ισχυρίζεται ότι θεωρεί ότι η θρησκεία έχει αξία και ταυτόχρονα λαμβάνει 
μέτρα για να καταπιέσει τον Χριστιανισμό, δε σημαίνει ότι αυτός πρέπει οπωσδήποτε να είναι υποκριτής ή (στην 
καθημερινή έννοια του όρου) ανόητος. Μπορεί να επιθυμεί περισσότερη «θρησκεία» στα σχολεία και σωστά βλέπει 
ότι η κατάργηση του Χριστιανισμού από τα σχολεία, να είναι ένα αναγκαίο προκαταρκτικό για αυτό. 
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άνετη λογικότητα και προφανότητα της παλιάς ατομικής θεωρείας, καταστρέφεται. Τα πραγ-
ματικά άτομα φανερώνονται να είναι αρκετά ξένα από το φυσικό μας τρόπο της σκέψης. Ούτε 
καν αποτελούνται από σκληρό υλικό ή υλη (όπως το μυαλό αντιλαμβάνεται την ΰλη): δεν είναι 
απλά, αλλά έχουν μια δομή: δεν είνοι όλα τα ίδια και δεν μπορείς να κάνεις προβλέψεις. Η 
παλιά ατομική θεωρεία είναι για την φυσική ότι είναι, ο Πανθεϊσμός για την θρησκεία η κανο-
νική ενστικτώδης υπόθεση του ανθρώπινου μυαλού, όχι τελείως λάθος αλλά χρειάζεται διόρ-
θωση. Η Χριστιανική θεολογία ,και η κβαντική φυσική, είναι και οι δύο συγκριτικά με την πρώ-
τη υπόθεση, σκληρές περίπλοκες ξερές και αποκρουστικές  Είναι το πρώτο σόκ που παίρνομε 
από την πραγματική φύση του αντικείμενου, σπάνε τα όνειρα μας για το τι έπρεπε να είναι το 
αντικείμενο, έχει πάντα αυτά τα χαρακτηριστικά. Δεν μπορείς να περιμένεις ο Σρέντιγκερ να 
είνοι το ίδιο λογικός όσο ο Δημόκριτος, γιατί γνωρίζει πάρα πολλά. Δεν μπορείς να περιμένεις 
ο Άγιος Αθανάσιος να είναι το ίδιο λογικός όσο ό Μπέρναρ Σω: και αυτός γνωρίζει πάρα πολ-
λά. 

Η πραγματική φύση των πραγμάτων πολλές φορές παρανοείται γιατί οι άνθρωποι συ-
γκρίνουν τη γνώση του Πανθεϊσμού που έχουν ως ενηλικες με την γνώση του Χριστιανισμού 
που απέκτησαν στην παιδική ηλικία. Έτσι έχουμε την εντύπωση ότι ο Χριστιανισμός δίνει την 
«προφανή» περιγραφή του Θεού, αυτήν που είναι πολύ εύκολη για να είναι σωστή, ενώ ο 
Πανθεϊσμός προσφέρει κάτι μεγαλειώδες και μυστήριο. Στην πραγματικότητα είναι τελέιως 
ανάποδα. Η φαινομενική βαθύτητα του Πανθεϊσμού δεν είναι παρά ένα λεπτό πέπλο για μια 
μάζα από αυτόματες εικόνες  και οφείλει στο ότι αυτό το γεγονός φαίνεται λογικό. Οι Πανθεϊ-
στές και οι Χριστιανοί συμφωνούν ότι ο θεός είναι πανταχού παρών. Οι Πανθεϊστές συμπεραί-
νουν  ότι είναι  «διαχυμένος» ή «Αποκρυμμένος» σε όλα τα πράγματα και λοιπόν είναι ένα 
«παγκόσμιο υλικό» παρά μια συγκεκριμένη οντοτητα, γιατί τα μυαλά τους κυριαρχούνται από 
μια εικόνα ενός αερίου, ενός υγρού,ή του  ίδιου του χώρου. Ο Χριστιανός από την άλλη μεριά 
αποκλείει τέτοιες εικόνες λέγοντας ότι ο Θεός είναι ολικά, παρών σε κάθε σημείο του χώρου 
και τοπικά παρών σε κανένα. Ξανά ο Πανθεϊστής και ο Χριστιανός συμφωνούν στό ότι όλοι ε-
ξαρτιόμαστε από αυτόν στενά.  Αλλά ο Χριστιανός ορίζει αυτήν την σχέση με όρους Κατασκευ-
αστή και κατασκευάσματος, ενώ ο Πανθεϊστής (τουλάχιστο του λαϊκού τύπου) λέγει, είμαστε 
μέρη Αυτού, ή είμαστε μέσα σ’ αυτόν. 

Μια φορά ακόμη αυτή η εικόνα του τεράστιου κάτι που μπορεί να χωριστεί σε μέρη μπήκε 
μέσα. Επειδή έχει αυτήν την θανάσιμα λανθασμένη εικόνα  ο Πανθεϊσμός συμπεραίνει ότι ο 
θεός πρέπει να είναι εξίσου παρών και  σ’ αυτό που αποκαλούμε κακό και σ’ αυτό που απο-
καλούμε καλό και λοιπόν αδιάφορος και στα δύο (ο αιθήρ εξίσου διαπερνά το μάρμαρο και 
την λάσπη) Ο Χριστιανός απαντα ότι αυτό παραείναι απλό, ο Θεός είναι παρών και υπό άλλες 
μορφές: δεν είναι παρών στην ύλη όπως είναι παρών στον άνθρωπο, και δεν είναι παρών σε 
μερικούς ανθρώπους όπως σε μερικούς άλλους, δεν είναι παρών σε κανένα άνθρωπο όπως 
ήταν παρών στον Ιησού. Ο Πανθεϊστής και ο Χριστιανός συμφωνούν ότι ο θεός είναι υπερπρο-
σωπικός. Ο Χριστιανός εννοεί ότι ο Θεός έχει μία θετική δομή που ποτέ δεν θα μπορούσαμε να 
την υποθέσουμε εκ των προτέρων, όπως η γνώση των τετραγώνων δεν θα μας βοηθούσε να 
υποθέσουμε έναν κύβο.Περιέχει «πρόσωπα» (τρία από αυτά) ενώ παραμένει ένας θεός, και ο 
κύβος περιέχει έξη τετράγωνα ενώ είναι ένα στερεό σώμα. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε 
μια τέτοια δομή περισσότερο παρά όσο μπορούν oι κάτοικοι των δύο διαστάσεων μπορούν να 
αντιληφθούν έναν κύβο. Αλλά μπορούμε τουλάχιστο να αντιληφθούμε την ανικανότητα μας 
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για αντίληψη, και βλέπομε ότι υπάρχει κάτι πέραν της προσωπικότητας που πρέπει να μην εί-
ναι δυνατό να το αντιληφτούμε με τον τρόπο μας. Ο Πανθεϊστής, από την άλλη μεριά αν και 
μπορεί να λέει «υπερπροσωπικό»,  στην πραγματικότητα αντιλαμβάνεται το Θεό με όρους 
που είναι υποπροσωπικοί-σαν oι κάτοικοι των δύο διαστάσεων να είχαν σκεφθεί ότι ό κύβος 
έχει λιγότερες διαστάσεις από ένα τετράγωνο. 
Σε κάθε σημείο ο Χριστιανισμός πρέπει να διορθώσει τις φυσικές προσδοκίες του Πανθεϊστή 
και να προσφέρει κάτι δύσκολο, όπως ο Σρέντιγκερ πρέπει να διορθώσει το Δημόκριτο. Κάθε 
στιγμή, έχει να πολλαπλασιάσει διακρίσεις και να αποκλείσει ψεύτικες αναλογίες. Έχει να α-
ντικαταστήσει άμορφες γενικότητες του Πανθεϊστή με διαγράμματα κάποιου που έχει θετικό 
και συγκεκριμένο χαρακτήρα. Πραγματικά όταν η συζήτηση έχει προχωρήσει για αρκετή ώρα ο 
Πανθεϊστής έχει την τάση να αλλάξει έδαφος και εκεί που μας κατηγορούσε προηγουμένως 
για παιδική αφέλεια τώρα μας κατηγορεί για την σχολαστική περιπλοκότητα και για τούς «ψυ-
χρούς Χριστούς»  και τις «μπερδεμένες Τριάδες». Και ίσως να έλθομε σε συμβιβασμό μαζί του. 
Ο Χριστιανισμός σε σύγκριση με τη λαϊκή θρησκεία είναι συνεχώς ενοχλητικός. Στα μεγάλα κα-
λοθέλητα ρητά της «Θρησκείας»  είναι αναγκασμένος να απαντήσει ξανά και ξανά «ωραία αλ-
λά όχι ακριβώς έτσι»" ή  «δύσκολα θα το έλεγα αυτό, με αυτόν τον τρόπο».  Αυτή η περιπλο-
κότητα δεν αποδεικνύει βέβαια ότι είναι αληθινός, αλλά εάν ήταν αληθινός θα ήταν σίγουρα 
περίπλοκος, ενοχλητικός. Ο πραγματικός μουσικός είναι επίσης ενοχλητικός στον άνθρωπο 
που θέλει να καμαρώνει σε ανεκπαίδευτη «εκτίμηση», ο πραγματικός ιστορικός είναι εξ ίσου 
ενοχλητικός όταν θέλομε να έχουμε ρομαντισμούς για τις «παλιές καλές μέρες» ή για τους 
«αρχαίους έλληνες και Ρωμαίους». Η επιβεβαιωμένη φύση οποιουδήποτε πράγματος είναι 
πάντοτε  στην αρχή ενόχληση για τις φυσικές μας φαντασίες-Ένας ελεεινός, σχολαστικός, με 
λογική που κόβει σαν εισβολέας μια συζήτηση που πήγαινε τόσο καλά. 

Αλλά η "θρησκεία" επίσης ισχυρίζεται ότι έχει βάση στην εμπειρία. Οι εμπειρίες των μυστι-
κιστών (αυτή η κακά ορισμένη αλλά δημοφιλής κατηγορία ανθρώπων) δείχνονται σαν να μας 
αποδεικνύουν ότι ο Θεός είναι ο θεός της «θρησκείας» μάλλον παρά του Χριστιανισμού,ότι 
Αυτός-ή -μάλλον Αύτό-δεν είναι ένα συγκεκριμένο Όν αλλά «ένα κάτι στην γενικότητα» για το 
οποίο τίποτε δεν μπορεί να βεβαιωθεί. Για κάθε τι το όποιο προσπαθούμε να πούμε για Αυτόν 
οι μυστικιστές έχουν την τάση να λένε «όχι έτσι». Τι σημαίνουν αυτά τα όχι των μυστικιστών 
θα το θεωρήσω σε λίγο: αλλά πρώτον θα δείξω γιατί μου φαίνεται αδύνατο να είναι σωστοί με 
την έννοια που κοινώς το καταλαβαίνουμε. 

Θα συμφωνήσουμε όμως, ότι όπως και να το κάνουμε, συγκεκριμένα πράγματα  
υπάρχουν, ατομικά και με ορισμένη υπόσταση: όπως φλαμίνγκο, Γερμανοί στρατηγοί, ερα-
στές, σάντουιτς, ανανάδες, κομήτες και καγκουρό. Αυτά δεν είναι απλές αρχές ή γενικότητες ή 
θεωρήματα, αλλά πράγματα-γεγονότα- πραγματικά και ανθιστάμενες υπάρξεις. Ένας μπρρεί 
να πει αδιαφανείς υπαρξεις, με την έννοια ότι περιέχει κάτι που η νοημοσύνη μας δεν μπορεί 
πλήρως να το χωνέψει. Όσον αυτά μας δίνουν εικόνες για γενικούς νόμους μπορούμε να τα 
χωνέψουμε: αλλά τότε δεν είναι απλές εικόνες. Πάνω και πέρα υπάρχει το «αδιαφανές» και 
κτηνώδες γεγονός της ύπαρξης, το γεγονός που πραγματικά υπάρχει εκεί και είναι ο εαυτός 
του. Τώρα αυτό το αδιαφανές γεγονός αυτή η συμπάγεια, δεν εξηγείται στο ελάχιστο από τους 
νόμους της Φύσης ή ακόμη από τους νόμους της σκέψης.Κάθε νόμος μπορεί σε τελευταία α-
νάλυση να πάρει τη μορφή  «εάν Α τότε B». OΙ νόμοΙ μας δίνουν μόνο ένα σύμπαν από «Εάν 
καΙ διότι»: όχι το σύμπαν που πραγματικά υπάρχει.  
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Ότι γνωρίζουμε από νόμους και γενικές αρχές είναι μια σειρά από συνδέσεις. Αλλά για να υ-
πάρχει ένα πραγματικό σύμπαν πρέπει να υπάρχουν πράγματα για να συνδέονται, ένας χείμα-
ρος από αδιαφανείς πραγματικότητες που θα πρέπει να εισαχθούν στο σχήμα. Αν ο Θεός δη-
μιούργησε τον κόμο τότε Αυτός είναι πράγματι η πηγή αυτού του χείμαρρου και μόνο αυτός 
μας δίνει τις πιο πραγματικές αρχές για να είναι το κάθε τι αληθινό. Αν όμως ο Θεός είναι η 
τελική πηγή όλωςν των συγκεκριμένων πραγματικών-αντικειμένων και γεγονότων τότε ο ίδιος 
ο Θεός πρέπει να είναι συγκεκριμένος και ατομικός στον υπέρτατο βαθμό. Μόνο αν η αρχή 
όλων των άλλων αντικειμένων ήταν η ίδια συγκεκριμένη και ατομική, τίποτε άλλο δε θα μπο-
ρούσε να είναι· γιατί δεν μπορούμε να φανταστούμε κάποιο τρόπο με τον οποίο αυτό που εί-
ναι αφηρημένο ή γενικό να μπορούσε να παράγει μια συγκεκριμένη πραγματικότητα. Η Λογι-
στική αν αφεθεί μόνη της για όλη την αιωνιότητα, δεν θα μπορούσε να παράγει ούτε ένα λε-
πτό. Το μέτρο ποτέ δε θα μπορούσε να παράγει ένα ποίημα. Η Λογιστική χρειάζεται κάτι άλλο 
(δηλαδή πραγματικά χρήματα για να μπούνε στο λογαριασμό) και το μέτρο χρειάζεται κάτι άλ-
λο (δηλαδή πραγματικές λέξεις που να μπούνε σε ένα ποίημα) πριν να υπάρξει κάποιο εισό-
δημα ή κάποιο ποίημα, Για να υπάρξει κάτι-οτιδήποτε- τότε το Αρχικό Αντικείμενο πρέπει να 
είναι όχι μια γενικότητα, και βέβαια όχι κάτι το «ιδεώδες» ή μια «αξία», αλλά ένα συγκεκριμέ-
νο γεγονός στον υπέρτατο βαθμό.  
Πιθανόν κανένα σκεπτόμενο πρόσωπο δε θα αρνιόταν ότι ο Θεός είναι συγκεκριμένος και α-
τομικός. Αλλά δεν διατηρούν αυτήν την αλήθεια σταθερά στο μυαλό τους όλοι οι σκεπτόμενοι 
άνθρωποι και βέβαια αυτοί που πιστεύουν στη «θρησκεία» δεν το κάνουν. Θα πρέπει να προ-
σέξουμε όπως λέγει και ο καθηγητής Whitehead μήπως κάνουμε στο Θεό «μεταφυσικά κο-
μπλιμέντα». χωρίς να το έχουμε σκεφτεί πολύ.  Λέμε ότι ο Θεός είναι «άπειρος». Με αυτήν την 
έννοια λέμε ότι η γνώση του και η δύναμη του μπορούν να φθάσουν όχι μόνο σε μερικά πράγ-
ματα αλλά σε όλα, και ότι αυτό ισχύει. Αλλά αν χρησιμοποιούμε τη λέξη «άπειρος» για να εν-
θαρρύνουμε τους εαυτούς μας να σκεφτόμαστε Αυτόν σαν ένα άμορφο «κάθε τι» για το οποίο 
τίποτε ειδικά και όλα γενικά είναι σωστό, τότε θα ήταν καλύτερα να εγκαταλείψουμε εξ ολο-
κλήρου αυτή τη λέξη. Ας τολμήσουμε να πούμε ότι ο Θεός είναι ένα συγκεκριμένο Πράγμα. 
Κάποτε ήταν το μόνο Πράγμα: αλλά είναι δημιουργικός, έκανε άλλα πράγματα να υπάρχουν. 
Δεν είναι αυτός τα άλλα πράγματα. Δεν είναι «παγκόσμιο πράγμα» εάν ήταν δεν θα υπήρχαν 
όντα, γιατί μια γενικότητα δε μπορεί να κάνει τίποτε Είναι απόλυτο Όν μάλλον το Απόλυτο οv-
με την έννοια ότι Αυτός μόνο υπάρχει από δικό του δικαίωμα. Αλλά υπάρχουν πράγματα τα 
όποια ο Θεός δεν είναι. Με αυτήν την έννοια ο Θεός έχει ένα καθορισμένε χαρακτήρα.  Έτσι 
είναι δίκαιος, όχι χωρίς ηθική, δημιουργικός και όχι Αδρανής. Στα  Εβραϊκά κείμενα βλέπουμε 
μια θαυμάσια ισορροπία. Την μια φορά ο Θεός λέγει απλώς ΕΓΩ EILIAI, διακηρύσσοντας το 
μυστήριο της αυθυπαρξίας. Άλλες φορές αμέτρητες λέγει «έγώ είμαι ο Kύριος»: εγώ το τελικό 
Γεγονός, έχω αυτόν τον χαρακτήρα, και όχι αυτόν. Και οί άνθρωποι παροτρύνονται να «γνωρί-
ζουν τον Κύριο», να ανακαλύψουν αυτόν τον ειδικό χαρακτήρα. 
Το λάθος που προσπαθώ να διορθώσω είναι ένα από τα πιο ειλικρινή και  αξιοσέβαστα λάθη 
στον κόσμο, νοιώθω συμπάθεια  με αυτό  ώστε νοιώθω ενόχληση για την γλώσσα που αναγκά-
ζομαι να χρησιμοποιήσω διακηρύσσοντας την Aντίθετη άποψη, που πιστεύω ότι είναι ή σω-
στή. Το να πεις ότι ο θεός είναι ένα «ξεχωριστό αντικείμενο» μοιάζει σαν να εκμηδενίζει την 
Αμέτρητη διαφορά όχι μόνο με το τι Αυτός είναι και το τί όλα τα άλλα πράγματα είναι άλλα 
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μεταξύ του δικού Του ρυθμού ύπαρξης και των άλλων. Πρέπει αμέσως να διορθώσω την ισορ-
ροπία επιμένοντας στο ότι τα παράγωγα πράγματα από τα άτομα μέχρι τούς Αρχαγγέλους, πο-
λύ λίγο υπάρχουν σε σύγκριση με τόν Δημιουργό τους 
 
Η Αρχή της ύπαρξης τους δεν βρίσκεται μέσα τους. Μπορείς να διακρίνεις το τί είναι από το ότι 
υπάρχουν. Ο ορισμός τους μπορεί να κατανοηθεί και μιά σαφής εικόνα τους μπορεί να σχημα-
τιστεί χωρίς καν να γνωρίζουμε εάν υπάρχουν. 
Η ύπαρξη είναι μιά «Αδιαφανής» πρόσθεση στη ιδέα τους. Αλλά με τόν Θεό δεν συμβαίνει το 
ίδιο: εάν πλήρως κατανοήσουμε τί είναι ο Θεός δεν θα ύπάρχει η ερώτηση εάν υπάρχει. Θα 
ήταν αδύνατο αν δεν υπήρχε. Είναι το Αδιαπέραστο κέντρο όλης της ύπαρξης, το πράγμα που 
απλώς και ολοκληρωτικά ύπάρχει, ή πηγή όλων των υπάρξεων. Και όμως τώρα που έχει δημι-
ουργήσει υπάρχει κατά μια έννοια ή ανάγκη να πούμε ότι είναι ενα ξεχωριστό αντικείμενο και 
ακόμη ένα Αντικείμενο μεταξύ άλλων. Το να πούμε αυτό δε σημαίνει ότι ελλατώνουμε τις αμέ-
τρητες διαφορές μεταξύ αυτού και αυτών. Αντιθέτως αναγνωριζουμε σ’Αύτόν μιά θετική
 τελειότητα που ο Πανθεϊσμός έχει σκοτεινιάσει, την τελειότητα  του να είσαι δημιουρ-
γικός. Είναι τόσο γεμάτος με ύπαρξή που μπορεί να δημιουργεί, να γίνει η αίτια της ύπαρξης 
άλλων πραγμάτων, που σ την πραγματικότητα να είναι άλλα από αυτόν, και να κάνει αναλη-
θές να πούμε ότι είναι το κάθε τι. 
 
Είναι προφανές ότι δεν υπήρξε ποτέ μια εποχή που τίποτε δεν υπήρχε. Αλλιώς τίποτε δεν θα 
υπήρχε σήμερα! Αλλά το να υπάρχεις σημαίνει ότι είσαι κάτι το θετικό, να έχεις (μεταφορικά) 
ένα κάποιο σχήμα ή μια δομή, να είσαι αυτό και όχι εκείνο. Το Πράγμα που πάντα υπήρχε, δη-
λαδή ο Θεός, έχει πάντοτε το θετικό του χαρακτήρα. Σε όλη την αιωνιότητα μερικές προτάσεις 
θα είναι αληθινές για Αυτόν και μερικές ψευδείς. Και από το απλό γεγονός της δικής μας ύ-
παρξης και της Φύσης την ύπαρξη, ήδη γνωρίζουμε σε κάποια έκταση ποιος είναι ποιός. Γνω-
ρίζουμε ότι είναι εφευρέτης, ότι δρα, ότι δημιουργεί. Και ότι εκ των προτέρων δεν υπάρχει έ-
δαφος με το οποίο να υποθέσουμε ότι δεν ενεργεί θαύματα. 

 
Γιατί τότε οι μυστικιστές μιλάνε γι αυτόν με τον τρόπο που μιλάνε, και γιατί πολλοί άνθρω-

ποι είναι έτοιμοι εκ των προτέρων να έπιμείνουν ότι οτιδήποτε και αν είναι ο Θεός, δεν είναι ο 
συγκεκριμένος, με θέληση και Θεός που ενεργεί, της Χριστιανικής Θεολογίας! Νομίζω ότι η 
αιτία είναι ως ακολούθως. 
 
Ας υποθέσουμε ότι μια μυστικιστική πεταλίδα, μια σοφή ανάμεσα στίς πεταλίδες που (σε κά-

ποια έκταση) έχει μια ματιά που σε τί μοιάζει ο άνθρωπος. Αναφέροντας το στους μαθητές 
της, που έχουν -και αυτοί κάποια όραση αν και λιγότερη από αυτήν θα έχει να χρησιμοποιήσει 
πολλά αρνητικά. Θα έχει να τούς πει ότι ο άνθρωπος δεν έχει κέλυφος, δεν είναι κολλημένος 
σε βράχο, και δεν περιβάλλεται από νερό και οί μαθητές της, έχοντας κάποια δική τους όραση 
για να τους βοηθήσει, παίρνουν κάποια ιδέα του ανθρώπου  Αλλά τότε έρχονται μερικές πο-
λυμαθείς πεταλίδες, πεταλίδες που γράφουν ιστορίες της φιλοσοφίας και δίνουν δαλέξεις πά-
νω στην συγκριτική θρησκειολογία, και που δεν έχουν δική τους ενόραση. Τι παίρνουν από τα 
προφητικά λόγια της πεταλίδας δεν είναι παρά αρνήσεις. Από αυτά χωρίς διόρθωση από κά-
ποια θετική σκέψη, σχηματίζουν μια εικόνα του ανθρώπου σαν ένα είδος άμορφης κρέμας (Α-
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φού δεν έχει κέλυφος) που δεν βρίσκεται κάπου συγκεκριμένα (Αφού δεν είναι κολλημένος σε 
βράχο)και που ποτέ δέν παίρνει τροφή (δεν υπάρχει νερό που να έρχεται προς το μέρος του) 
 
Και έχοντας ένα παραδοσιακό σεβασμό για τον άνθρωπο θα συμπεραίνουν ότι  
να είσαι ένα άνοστο τζέλυ σε ένα αδιάστατο κενό είναι η ανωτάτη μορφή ύπαρξης, και απορ-
ρίπτουν σαν χοντροειδείς υλιστικές δεισιδαιμονίες όλα τα δόγματα- που αποδίδουν στον Άν-
θρωπο ένα ορισμένο σχήμα, μία δομή, και όργανα. 
 
Η κατάσταση μας μοιάζει πολύ με την κατάσταση που βρίσκονται οι πολυμαθείς πεταλίδες. Οι 
μεγάλοι προφήτες οι άγιοι είχαν μια διαίσθηση του Θεού που είναι θετική και συγκεκριμένη 
στον ανώτατο βαθμό. Αλλά έχοντας αγγίσει μόνο την άκρη της ύπαρξης του, έχουν δει ότι εί-
ναι μία αφθονία ζωής και ενέργειας και χαράς, και λοιπόν (και για καμιά άλλη αίτια) έχουν να 
αναγγείλουν ότι ξεπερνά τους περιορισμούς αυτού που εμείς αποκαλούμε προσωπικότητα, 
πάθος, αλλαγή, υλικότητα, και τα όμοια. Η θετική ποιότητα σε Αυτό που αποκρούει αυτούς 
τους περιορισμούς είναι το μόνο έδαφος βάση για όλα τα αρνητικά,  
Αλλά όταν έρθουμε χωλαίνοντας προσπαθώντας να χτίσουμε μιά διανοητική ή «φωτισμένη» 
θρησκεία, παίρνουμε αυτά τα αρνητικά (άπειρος, άυλος, χωρίς πάθη, αναλλοίωτος, κτλ.) και 
τα χρησιμοποιούμε χωρίς κανένα έλεγχο από οποιαδήποτε θετική διαίσθηση. Σε κάθε βήμα 
έχουμε να βγάλουμε από την ιδέα μας του Θεού κάποιο ανθρώπινο χαρακτηριστικό.  Αλλά η 
μόνη πραγματική αιτία που βγάζουμε τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά είναι γιά να ανοίξουμε 
χώρο να βάλουμε κάποιο θετικό θείο χαρακτηριστικό. 
 
Στη γλώσσα του Αγίου .Παύλου, ο σκοπός αυτού του γδυσίματος δεν είναι για να μείνει γυμνή 
ή ιδέα μας περί Θεού αλλά για να ξαναντυθεί. Όταν έχουμε βγάλει από τήν ιδέα μας περί 
Θεού κάποιο μικρό ανθρώπινο χαρακτηριστικό εμείς (σαν απλώς πολυμαθείς ή απλώς έξυπνοι 
ερευνητές) δεν έχουμε πηγές από όπου να προμηθευτούμε αυτήν την εκτυφλωτική πραγματι-
κή και συγκεκριμένη ιδιότητα του Θεού που έπρεπε να αντικαταστήσει την παλιά μας ιδέα. 
Έτσι σε κάθε βήμα σ’ αυτή την διεργασία εκλέπτυνσης η ιδέα μας γιά τον Θεό περιέχει λιγότε-
ρα, και θανάσιμες εικόνες εισέρχονται (μια ατέλειωτη και σιωπηλή θάλασσα, ένας άδειος ου-
ρανός, πάνω από τα άστρα, ένας θόλος άσπρης ανταύγειας) και φθάνουμε στο  τέλος σε ένα 
απλό μηδέν και λατρεύουμε μιά ανυπαρξία. Και η κατανόηση αφημένη στον εαυτό της μπορεί 
με δυσκολία να ακολουθήσει αυτό το μονοπάτι. Γι αυτό η χριστιανική φράση ότι μόνο αυτός 
που κάνει το θέλημα του Πατέρα τότε θα γνωρίσει το αληθινό δόγμα, είναι ακριβής. Η φαντα-
σία ίσως να βοηθήσει λίγο: αλλά στην ηθική ζωή (και ακόμη περισσότερο) στη λατρευτική ζωή, 
εγγίζομε κάτι το συγκεκριμένο το όποιο αμέσως θα αρχίσει νά διορθώνει την αυξανόμενη κε-
νότητα τής ιδέας μας για το Θεό. Μια στιγμή ακόμη και αδύνατης μετάνοιας ή σκοτισμένης 
ευγμωμοσύνης θα μας οδηγήσει σε κάποιο βαθμό έξω από την άβυσσο της αφαιρέσης. Είναι η 
Λογική που μας διδάσκει να μην στηριζόμαστε στη Λογική μονο πάνω σαυτό το θέμα. Γιατί η 
Λογική γνωρίζει ότι δεν μπορεί να εργαστεί αν δεν έχει υλικά. Όταν είναι φανερό ότι δεν μπο-
ρείς να βρεις από τους συλλογισμούς μόνο αν η γάτα είναι μέσα στο καλάθι των ασπρορούχων 
είναι η Λογική η ίδια που μας λέγει «πήγαινε και δες. Αυτό δεν είναι η δουλειά μου: είναι μια 
υπόθεση των αισθήσεων». Έτσι και εδώ. Τα υλικά για διόρθωση των αφηρημένων αντιλήψεων 
μας για το Θεό δεν μπορεί να μας τα δώσει η Λογική: Αυτή θα είναι η πρώτη που θα σου πει 
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να πας και να δοκιμάσεις την εμπειρία-«Δοκίμασε και δες». Γιατί ήδη θα σου έχει πει ότι η κα-
τάσταση σου είναι ανόητη. Όσο μένουμε πολυμαθείς πεταλίδες ξεχνούμε ότι και αν κανένας 
δεν έχει δει το Θεό περισσότερο από ότι εμείς ,δεν έχουμε καμιά αιτία γιά να τον  υποθέσουμε 
άυλο, αναλλοίωτο απαθή, και τα λοιπά. Ακόμη και αυτή η αρνητική γνώση που μας φαίνεται 
τόσο φωτισμένη είναι η ίδια μόνο ένα λείψανο που απέμεινε από τη γνώση καλύτερων αν-
θρώπων, είναι-μόνο το σχήμα που άφησε το ουράνιο κύμα πάνω στην άμμο όταν οπισθοχώ-
ρησε 
 
O Μπλέηκ λέγει  «ένα πνεύμα ή ένα όραμα δεν είναι, όπως υποθέτει η μοντέρνα φιλοσοφία, 
ένα νέφος ατμού ή ένα τίποτε. Είναι οργανωμένα και λεπτομερειακά διαρθρωμένα πέρα από 
ότ1ι η θνητή και φθειρόμενη φύση μπορεί να παράγει18. Μιλά για το πως να έχουμε εικόνες 
εμφανίσεων που μπορεί να ήταν απατηλές, αλλά τα λόγια του μας υποδεικνύουν μια αλήθεια 
στο μεταφυσικό επίπεδο. Ο Θεός είναι το βασικό Γεγονός ή η πραγματικότητα, η πηγή κάθε 
γεγονότος. Κατ’ ουδένα τρόπο μπορούμε να τον φανταστούμε σαν μια άμορφη γενικότητα. 
Εάν υπάρχει είναι το πιο συγκεκριμένο πράγμα από όλα, το πιο ατομικό «οργανωμένο και λε-
πτομερειακά διαρθρωμένο»! Είναι ανεκλάλητος όχι με το να είναι ακαθόριστος αλλά είναι πο-
λύ καθορισμένος για την αναπόφευκτη ασάφεια της γλώσσας μας. Οι λέξεις μας ασώματος και 
απρόσωπος είναι παραπλανητικά, γιατί υποδεικνύουν ότι έχομε μιά πραγματικότητα που ε-
κείνος· δεν έχει. Θα ήταν πιο ασφαλές, να τον λέγαμε υπερπροσωπικό και υπερσωματικό. Το 
σώμα και ή προσωπικότητα όπως τα γνωρίζομε είναι πραγματικά αρνητικά- ότι έχει απομείνει 
από ένα θετικό πράγμα όταν αραιωθεί αρκετά για να εμφανιστεί σε πεπερασμένες ή παροδι-
κές μορφές. Ακόμη και τα γένη μας μπορούν να θεωρηθούν σαν η μεταφορά σε μια ελάσσονα 
κλίμακα της δημιουργικής χαράς που σ’ Αυτόν είναι ακατάπαυστη και χωρίς δυνατότητα να 
της αντισταθείς. Γραμματικά αυτά που λέμε γι αυτόν είναι «μεταφορές»: αλλά σε μια βαθύτε-
ρη έννοια οι φυσικές μας κ α ί ψυχικές ενέργειες είναι απλές μεταφορές της πραγματικής ζωής 
που είναι ο Θεός. Η θεία σχέση Πατρός Υιού δεν είναι το στερεό που η ανθρώπινη σχέση 
πατpός υιού δεν είναι παρά. το διάγραμμα στο επίπεδο. 
Και εδώ το υποκείμενο των εικόνων που διασταύρωσε το μονοπάτι μας στο τελευταίο κεφά-
λαιο, μπορεί να ιδωθεί κάτω από ένα νέο φως. Γιατί είναι ακριβώς η αναγνώριση της θετικής 
και συγκεκριμένης πραγματικότητας του Θεού που η θρησκευτική εικόνα διατηρεί. Η πιο χο-
ντροκομμένη εικόνα της Παλιάς Διαθήκης που δείχνει το Γιαχβέ να βροντά και να αστράφτει 
μέσα από πυκνό καπνό,να κάνει τα βουνά να πηδούν σαν κριάρια, να απειλεί να υπόσχεται,να 
παρακαλά και ακόμη να αλλάζει γνώμη, μας μεταφέρει την αίσθηση του ζωντανού Θεού που 
χάνεται στην αφηρημένη σκέψη. Ακόμη και υπο Χριστιανικές εικόνες-ακόμη και ένα Ινδουιστι-
κό είδωλο με εκατό χέρια-μας δίνει κάτι που η «απλή» θρησκεία των ημερών μας το αφήνει 
έξω. Μέ το δίκιο μας το απορρίπτουμε, γιατί το ίδιο θα μας ενθάρρυνε στις πιο παράξενες δει-
σιδαιμονίες, την λατρεία της απλής δύναμης. Ίσως να απορρίπτουμε δίκαια τίς πιο πολλές ει-
κόνες της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά πρέπει να δίνουμε τον λόγο μας γιατί το κάνουμε: όχι γιατί 
οι εικόνες είναι πολύ δυνατές αλλά γιατί είναι πολύ αδύνατες. Η τελική πνευματική πραγματι-

                                                           
18 A Descriptive Catalogue,  Number IV.(έργο  του William Blake 1809) Ο Ουίλιαμ Μπλέικ ήταν ένας από τους 
σημαντικότερους Άγγλους ποιητές και παράλληλα ζωγράφος, χαράκτης, εικονογράφος, μυστικιστής και 
οραματιστής. (Βικιπαίδεια) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BC_%CE%9C%CF%80%CE%BB%CE%AD%CE%B9%CE%BA
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κότητα δεν είναι πιο αφηρημένη, πιο αδρανής, πιο  διάφανη από τις εικόνες, αλλά πιο θετική, 
πιο δυναμική, πιο αδιαπέραστη. Η σύγχυση μεταξύ πνεύματος και ψυχής έχει κάνει πολύ ζη-
μία. Τα φαντάσματα πρέπει να τα ζωγραφίζουμε, αν πρόκειται να τα ζωγραφίζουμε, σαν σκιές 
και αραιά, γιατί τα φαντάσματα είναι μισοί άνθρωποι, το ένα στοιχείο έχει αφαιρεθεί από ένα 
πλάσμα που έπρεπε να έχει σάρκα. Αλλά το Πνεύμα αν μπορούσαμε να το ζωγραφίσουμε κα-
θόλου πρέπει να ζωγραφιστεί ακριβώς με τον αντίθετο τρόπο ούτε ο Θεός ή οι θεοί είναι 
«σκιές» όπως στην παραδοσιακή φαντασία: ακόμη και οι ανθρώπινοι νεκροί όταν δοξασθούν 
εν Χριστώ, παύουν να είναι «φαντάσματα», αλλά γίνονται «άγιοι». 
Η διαφορά της ατμόσφαιρας που ήδη τώρα γεμίζει την ατμόσφαιρα γύρω από τα λόγια «είδα 
ένα φάντασμα» και «είδα ένα άγιο» όλη η -ψυχρότητα και το επουσιώδες στο ένα, και όλο το 
χρυσάφι και το γαλάζιο στο άλλο-περιέχουν περισσότερη σοφία από όλες τις βιβλιοθήκες της 
«θρησκείας». Εάν πρέπει να έχουμε μια διανοητική εικόνα γιά να συμβολίσουμε κάποιο 
Πνεύμα, πρέπει να παριστά κάτι βαρύτερο από την ύλη. 

 
Και εάν πούμε ότι απορρίπτουμε τις παλιές εικόνες γιά να αποδώσουμε περισσότερη δικαιο-
σύνη στα ήθικά χαρακτηριστικά του Θεού πάλι πρέπει να είμαστε προσεχτικοί στο τι πραγμα-
τικά εννοούμε. Όταν επιθυμούμε να μάθουμε γιά την Αγάπη και την καλοσύνη του Θεού και 
χρησιμοποιήσουμε αναλογίες με το να φανταστούμε παραλληλισμούς γι’ αυτές στον κόσμο 
των ανθρωπίνων σχέσεων-στρεφόμαστε φυσικά στις παραβολές του Χριστού. 

 
Αλλά όταν προσπαθήσουμε να καταλάβουμε την πραγματικότητα όπως είναι πραγματικά, 
πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε να μην ερμηνεύσουμε τα «ηθικά χαρακτηριστικά» με ό-
ρους απλής ενσυνειδησίας ή αφηρημένης φιλανθρωπίας. Εύκολα γίνεται το λάθος γιατί εμείς 
(σωστά) αρνούμαστε ότι ο Θεός έχει πάθη,και για μας μια αγάπη χωρίς πάθη είναι μιά αγάπη 
που είναι μειωμένη. Όμως η αιτία που ο Θεός δεν έχει πάθη είναι ότι τα πάθη υπονοούν πα-
θητικότητα και διακοπές. Το πάθος της Αγάπης είναι κάτι που συμβαίνει σε μας, όπως το «να 
βραχώ» συμβαίνει σε ένα σώμα: και ο Θεός εξαιρείται από το πάθος μέ τον ίδιο τρόπο που 
εζαιρείται το νερό από το «να βραχεί».Δέν μπορεί να επηρεαστεί από την αγάπη, γιατί Αυτός 
είναι Αγάπη. Το να φαντασθούμε ότι η Αγάπη είναι κάτι λιγώτερο χειμαρρώδης ή κάτι λιγώτε-
ρο καλά ορισμένο από τα παροδικά και παράγωγα «πάθη» είναι μια πολύ καταστροφική φα-
ντασία. 

 
Ξανά βρίσκομε ότι μερικές παραδοσιακές εικόνες κάνουν μια παραβίαση γιατί τείνουν να συ-
σκοτίσουν το Αναλλοίωτο του Θεού, την ειρήνη που σχεδόν όλοι που τον πλησιάζουν έχουν 
παρατηρήσει-«την ‘σιγανή μικρή φωνή’». Και είναι εδώ που, νομίζω ότι η Προχριστιανική ει-
κόνα είναι ελάχιστα βοηθητική. Όμως ακόμη και εδώ υπάρχει ο κίνδυνος Από υποσυνείδητες 
εικόνες κάποιου μεγάλου αντικειμένου που βρίσκεται σε ηρεμία-ένα καθαρό, ήσυχο ωκεανό, 
έναν ουράνιο θόλο «Άσπρης Ακτινοβολίας»-θα μας έβαζε από την πίσω πόρτα ιδέες αδράνει-
ας ή κενού·  
η ηρεμία μέσα στην οποία οι μυστικιστές τον πλησιάζουν είναι εντατική και με ζωηρότητα το 
αντίθετο του ύπνου και του ονειροπολήματος. Γίνονται όπως Αυτός. Οι σιωπές στον φυσικό 
κόσμο συμβαίνουν σε κενά: αλλά η τελική ειρήνη είναι σιωπηλή μέσα στην πιο μεγάλη πυκνό-
τητα ζωής. Οι λέξεις καταπίνονται μέσα στην ύπαρξη. Δεν υπάρχει κίνηση γιατί η δράση Του 
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(που είναι ο Ίδιος) δεν έχουν χρόνο. Μπορείς αν το επιθυμείς να το αποκαλέσεις κίνηση με 
άπειρη ταχύτητα, που είναι το ίδιο πράγμα όπως η ηρεμία, αλλά την φθάνεις με ένα διαφορε-
τικό-ίσως λιγότερο παραπλανητικό-τρόπο προσέγγισης. 
Οι άνθρωποι διστάζουν να περάσουν από μια ιδέα της αρνητικής Θεότητας στο ζωντανό Θεό. 
Δεν μου φαίνεται παράξενο. Εδώ βρίσκεται η βαθύτερη .κύρια ρίζα του Πανθεϊσμού και της 
άρνησης για τις παραδοσιακές εικόνες. Τις μίσησαν όχι γιατί κατά βάθος τον παρουσίασαν σαν 
άνθρωπο αλλά επειδή τον έδειχναν σαν βασιλιά ή ακόμη σαν πολεμιστή. Του Πανθεϊστή ο 
Θεός δεν κάνει τίποτε, δεν απαιτεί τίποτε. Είναι εκεί όπως τον θέλεις, σαν ένα βιβλίο στο ράφι. 
Δεν θα σε ακολουθήσει. Δεν υπάρχει κίνδυνος μια μέρα ότι ο Ουρανός και η Γή θα παρέλθουν 
μπροστά στη ματιά Του. Εάν ήταν η αλήθεια τότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλες οι Χριστι-
ανικές εικόνες- εικόνες περί βασιλείας ήταν ένα ιστορικό ατύχημα από το οποίο η θρησκεία 
μας πρέπει να καθαριστεί  Είναι μεγάλο το σόκ –όταν ανακαλύπτουμε ότι είναι Απαραίτητες.  
Έχεις παρόμοιο σόκ όταν το σκοινί τραβά το χέρι σου ή όταν κάποιος αναπνέει κοντά σου στα 
σκοτεινά. Έτσι και εδώ, το σόκ έρχεται την στιγμή που η συγκίνηση της ζωής μεταβιβάζεται σε 
μας με τη υπόδειξη που ακολουθήσαμε. Είναι πάντοτε διαταρακτικό να βρίσκεις ζωή εκεί που 
περίμενες ότι είσαι μόνος. «πρόσεξε» φωνάζουμε «είναι ζωντανό». Και ακριβώς αυτό είναι το 
σημείο που πολλοί τραβιούνται πίσω-και που θα το έκανα και έγω-και δεν θέλουν να ασχολη-
θούν περισσότερο με τον Χριστιανισμό. Ένας «απρόσωπος Θεός» ωραία και καλά. Ένας υπο-
κειμενικός Θεός ομορφιάς αλήθειας και καλοσύνης, μέσα στα κεφάλια μας-ακόμη καλύτερα . 
Μια άμορφη δύναμη ζωής που βγαίνει από μέσα μας, μια τεράστια δύναμη που μπορούμε να 
εκμεταλλευτούμε-το καλύτερο από όλα. Αλλά ο Θεός ο Ίδιος, ζωντανός και που να τραβά την 
άλλη άκρη του σκοινιού, ίσως πλησιάζοντας με άπειρη ταχύτητα, ο κυνηγός, βασιλιάς, σύζυγος 
είναι άλλη υπόθεση. Έρχεται μια στιγμή που τά παιδιά που πaiζουv τούς κλέφτες σωπαίνουν 
ξαφνικά: ήταν ένα πραγματικό βήμα στο χολ. Έρχεται μιά στιγμή που οι άνθρωποι που τσαλα-
βουτούσαν με τη θρησκεία («Αναζήτηση του Ανθρώπου γιά τον θεό!») ξαφνικά τραβιούνται 
πίσω. Υποθέστε ότι πραγματικά τον βρήκαμε. Ποτέ δεν εννοούσαμε να φθάσουμε εκεί. Το χει-
ρότερο από όλα μπορούμε να υποθέσουμε ότι μας βρήκε; 
Έτσι είναι ένα είδος Ρουβίκωνα. Ένας τον περνά ή όχι. Αλλά  αν τον περάσεις, δεν υπάρχει α-
σφάλεια για τα θαύματα. Ένας πρέπει να τα περιμένει όλα.  
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12. Αρμόζουν τα θαύματα; 
  

Η Αρχή ταυτόχρονα εξηγεί τους κανόνες και τους ξεπερνά 
  

Seeley, Ecce Homo, chap. xvi. ’Ιδού o άνθρωπος ,κεφ.  6^ 
  

 Εάν το Απόλυτο Γεγονός δεν είναι μια Αφαίρεση  Αλλά o ζωντανός Θεός, Ανεξερεύνητος 
με την πληρότητα της Εκτυφλωτικής του δραστηριότητας, τότε μπορεί να κάνει πολλά. Μπο-
ρεί να κάνει θαύματα. Αλλά θα έκανε;  Πολλοί άνθρωποι ειλικρινείς στην ευσέβεια τους νοιώ-
θουν ότι δεν θα έκανε. Πιστεύουν ότι είναι  ανάξιο για Αυτόν. Μόνο μικροί και χαμερπείς τύ-
ραννοι παραβαίνουν τους δικούς τους νόμους· οι. σοφοί και καλοί βασιλιάδες τους υπακού-
ουν. Μόνο ένας ανίκανος εργάτης κάνει έργα για τα οποία χρειάζεται επί πλέον δουλειά. Και 
οι άνθρωποι που σκέπτονται με αυτό τον τρόπο δεν μένουν ικανοποιημένοι ά ιό τίς διαβε-
βαιώσεις του 8ου κεφαλαίου ότι τα θαύματα δεν παραβιάζουν τους νόμους της Φύσης. Αυτό 
ίσως είναι κάτι που δεν το αρνούνται.  Αλλά θα νοιώθουν (δίκαια) ότι τα θαύματα διακόπτουν 
την κανονική πορεία των γεγονότων, την σταθερά εξέλιξη της Φύσης σύμφωνα με την έμφυτη 
της μεγαλοφυΐα ή χαρακτήρα. Αυτή η κανονική πορεία φαίνεται γι αυτούς τους επικριτές πιο 
σημαντική από κάθε Θαύμα. Βλέποντας ψηλά (σαν τον εωσφόρο στο σονέτο τού Μέρεντιθ) 
στον νυχτερινό ουρανό, νοιώθουν σχεδόν ασέβεια το να υποθέσουν ότι ο Θεός θα καταργού-
σε κάτι που έχει πει με τόση μεγαλοπρέπεια. Αυτά τα αισθήματα πηγάζουν από βαθιές και 
ευγενικές πηγές και πρέπει να τα μεταχειριζόμαστε με σεβασμό. Όμως πιστεύω ότι πρόκειται 
για ένα λάθος. 

Όταν τα γυμνασιόπαιδα μαθαίνουν να γράφουν στίχους στά λατινικά τους απαγορεύεται 
να έχουν αυτό που στη γραμματική λέγεται «ένας σπονδείος στο πέμπτο». Είναι ένας καλός 
κανόνας για παιδιά γιατί o κανονικός εξάμετρος δεν έχει ένα σπονδείο εκεί: αν τα παιδιά εί-
χαν την άδεια να χρησιμοποιούν αυτό το  ανώμαλο μέτρο θα το έκαναν συνέχεια για ευκολία 
και, ποτέ δεν θα έπιαναν στο μυαλό τους την αρμονία του εξαμέτρου. Αλλά όταν αυτά τα παι-
διά διαβάσουν Βιργίλιο βρίσκουν ότι o Βιργίλιος κάνει ακριβώς αυτό που σ’ αυτούς ήταν απα-
γορευμένο όχι πολύ συχνά, αλλά ούτε και τόσο σπάνια. Επίσης με τον ίδιο τρόπο παιδιά που 
έμαθαν να γράφουν Αγγλικά ρυθμικά ποιήματα ίσως να τρομάζουν όταν βρίσκουν «κακές» 
ρίμες (μισές ρίμες) σε μεγάλους ποιητές. Ακόμη και στη ξυλουργική, στην οδήγηση και στη 
χειρουργική υποθέτω υπάρχουν «εξαιρέσεις»!-μη κανονικοί τρόποι να κάνεις πράγματα- που 
o δάσκαλος θα τις χρησιμοποιεί o ίδιος ασφαλώς αλλά που θα θεωρούσε άσοφο να τις μάθει 
στους μαθητές του. 

Ένας συχνά βρίσκει ότι ο αρχάριος που μόλις έχει μάθει τους αυστηρούς κανόνες, είναι 
υπερβολικά ακριβής και σχολαστικός γι αυτούς. Και αυτός που κάνει μόνο κριτική χωρίς ποτέ 
να προσπαθεί αυτός κάτι μπορεί να είναι σχολαστικά αυστηρός. Οι κλασσικοί κριτικοί τρομά-
ζουν με τις «ποιητικές άδειες»του Σαίξπηρ.  

Ένα κουτό παιδί μπορεί να θεωρεί τους ανώμαλους εξάμετρους του Βιργιλίου ή τις μισές ρίμες 
των Άγγλων ποιητών ότι οφείλονται σε ανικανότητα. Στην πραγματικότητα και το ένα και το 
άλλο βρίσκονται με κάποιο σκοπό και παραβιάζεται η επιφανειακή κανονικότητα του μέτρου 
σε υπακοή κάποιας ανώτερης αρχής: όπως οι ανωμαλίες στο έργο «Μύθος τού Χειμώνα» δεν 
βλάπτουν αλλά ενσωματώνουν την τέλεια ενότητα του πνεύματος του. 
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Με άλλα λόγια υπάρχουν νόμοι πίσω από τους κανονισμούς, και μια ενότητα που είναι 
βαθύτερη από την ομοιογένεια, Ένας έξοχος τεχνίτης δεν πρόκειται να παραβιάσει με μια νό-
τα ή με μια συλλαβή ή με μια πινελιά τον ζωντανό και εσωτερικό νόμο του έργου που παρά-
γει. Αλλά θα παραβιάσει χωρίς δισταγμό οποιοδήποτε αριθμό από αυτές τις επιφανειακές κα-
νονικότητες και ορθοδοξίες που μικροπρεπείς και χωρίς φαντασία κριτικοί θα πάρουν για 
τους νόμους. Η ικανότητα που έχει κάποιος να διακρίνει μια κανονικό «άδεια» από μια στρα-
βομάρα ή από μια αποτυχία εξαρτάται από το πόσο ένας έχει πιάσει την πραγματική και εσω-
τερική σημασία του έργου σαν ένα σύνολο. Εάν έχουμε πιάσει σαν ένα όλο το εσωτερικό 
πνεύμα του «έργου που εργάζεται ο Θεός από καταβολής κόσμου» και του οποίου η φύση 
δεν έγινε παρά μόνο ένα μέρος και πιθανόν ένα μικρό μέρος, θα είμαστε στη θέση να αποφα-
σίσουμε έάν θαυματουργικές παρεμβάσεις στην Ιστορία της Φύσης ήταν ανάρμοστες ανάξιες 
του Μεγάλου Τεχνίτη ή εκφράσεις της πιο αληθινής και πιο βαθειάς ενότητας ειs το σύνολο 
του έργου Του. Στην πραγματικότητα δεν είμαστε σε θέση να το κάνουμε.Το χάσμα που υ-
πάρχει μεταξύ του μυαλού του Θεού και του δικού μας, είναι από κάθε άποψη αμέτρητα με-
γαλύτερο από το χάσμα που υπάρχει μεταξύ του μυαλού του Σαίξπηρ και του πιο ικανού κρι-
τικού της παλιάς Γαλλικής σχολής. 

Γιατί ποιός μπορεί να υποθέσει ότι η αιώνια ενέργεια του Θεού αν την δούμε από μέσα 
θα έχει την ίδια μαθηματική πολυπλοκότητα που αποκαλύπτει η επιστημονική μελέτη της 
Φύσης, ίσως θα είναι σαν να φτιάχνει ένας ποιητής ένα ποίημα ξεκινώντας από τους μετρι-
κούς πόδες στους οποίους το αναλύομε, ή ότι η καθημερινή ομιλία παίρνει την Γραμματική 
σαν σημείο έναρξης της. Η καλύτερη όμως εικόνα είναι του Μπέργκσον. Ας υποθέσουμε ότι 
ζει μια φυλή ανθρώπων που έχει μια περίεργη διανοητική δυσκολία που τους αναγκάζει να 
βλέπουν μια ζωγραφιά σαν κάτι που αποτελείται από μικρές χρωματιστές τελείες που έχουν 
τοποθετηθεί σαν μωσαϊκό, Μελετώντας τις πινελιές μιας μεγάλης ζωγραφιάς με μεγεθυντι-
κούς φακούς ανακαλύπτουν όλο και περισσότερες σχέσεις μεταξύ των τελειών, ταξινομούν 
αυτές τις σχέσεις, και ύστερα από πολύ κόπο πετυχαίνουν να δουν μερικές κανονικότητες. Ο 
κόπος τους δεν θα είναι μάταιος. Αυτές οι κανονικότητες θα «δουλέψουν», θα έχουν καλύψει 
τα πιο πολλά από τα γεγονότα. Αλλά εάν συμπεράνουν ότι οποιαδήποτε απομάκρυνση από 
αυτές είναι ανάξια για τον καλλιτέχνη, και αυθαίρετη παραβίαση των νόμων του θα έχουνε 
πέσει πολύ έξω. Γιατί οι κανονικότητες που έχουν παρατηρήσει δεν ήταν ποτέ νόμοι που ακο-
λουθούσε ο καλλιτέχνης. Αυτό που αυτοί μπόρεσαν να συναρμολογήσουν από ένα εκατομ-
μύριο τελείες με πάρα πολύ κόπο και με μια αγωνιώδη περιπλοκότητα εκείνος το έχει κάνει 
σε μια αστραπιαία κίνηση του καρπού του, με το μάτι του να παίρνει τον πίνακα σαν ένα όλο 
και το μυαλό του υπακούει νόμους σύνθεσης που οι παρατηρητές που μετρώντας τις τελείες 
δεν έχουν καν δει, και ίσως ποτέ δεν θα δουν. Δεν λέγω ότι αυτά που είναι κανονικά στη Φύ-
ση στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν. Η ζωντανή πηγή της θείας ενέργειας έχει στερεοποι-
ηθεί για τον προορισμό αυτής της χωροχρονικής Φύσης σε σώματα που κινούνται σε χώρο και 
χρόνο, και που με την αφηρημένη μας σκέψη τα έχουμε μετατρέψει σε μαθηματικούς τύπους, 
και τα οποία συνήθως ακολουθούν αυτήν την πορεία. Βρίσκοντας αυτές τις πορείες κερδίζου-
με πραγματική και πολλες φορές χρήσιμη γνώση. Αλλά το να σκεφτούμε ότι μια διαταραχή 
τους είναι μια παράβαση του νόμου της, ενότητας στην οποία εργάζεται ο Θεός κι’αυτό είναι 
λάθος. 
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Εάν μπορούν να συμβαίνουν τα θαύματα τοτε πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι το να μη συνέ-
βαιναν είναι η πραγματικό ασυνέπεια. 
Πως μπορεί ένα θαύμα να μην είναι ασυνέπεια αλλά συνέπεια στον ανώτατο βαθμό θα γίνει 
καθαρό σ’αυτούς που έχουν διαβάσει το έξοχο βιβλίο της Ντόροθυ Σέγιερς «Ο Νους του Δημι-
ουργού». Η διατριβή της Μις Σέγιερς στηρίζεται στην αναλογία μεταξύ του Θεού και του κό-
σμου και αφ’ ενός και ενός συγγραφέως και του βιβλίου του αφετέρου. Εάν γράφεις ένα βι-
βλίο, θαύματα και αφύσικα γεγονότα ίσως να είναι τέχνη κακής ποιότητας αλλά και ίσως όχι. 
Εάν π.χ. γράφεις ένα συνηθισμένο ρεαλιστικό μυθιστόρημα και έχεις καταφέρει να βάλεις 
τους ήρωες σε μια απελπισμένη σύγχυση θα ήταν ανεπίτρεπτο να έκοβες ξαφνικά τον κόμπο 
και να εξασφάλιζες ένα ευτυχισμένο τέλος έχοντας πχ τον ένα ήρωα να παίρνει μια ανέλπιστη 
κληρονομιά από κάπου. Το ασυνήθιστο γεγονός θα είναι απόλυτα επιτρεπτό αν είναι ακριβώς 
κάτι για το όποιο γράφεις που το έχεις σχεδιάσει: θα είναι όμως ένα καλλιτεχνικό έγκλημα να 
το βάλεις με το ζόρι για να σε ξελασπώσει. 
Οί ιστορίες με φαντάσματα είναι ένα είδος νόμιμης τέχνης, αλλά δεν πρέπει να βάλεις ένα φά-
ντασμα σε ένα συνηθισμένο μυθιστόρημα γιανα βγεις από τις δυσκολίες της πλοκής. Δεν υ-
πάρχει αμφιβολία ότι πολλές από τις αντιρρήσεις στα θαύματα βασίζονται στην υποψία ότι 
είναι αξιοθαύμαστα γεγονότα του  λανθασμένου είδους, ότι μια ιστορία ενός είδους (Φύση), 
παραβιάζεται αυθαίρετα γιά να βγάλει τούς ήρωες της από τις δυσκολίες, με γεγονότα που 
δεν αρμόζουν σε τέτοιου είδους ιστορίες. Μερικοί άνθρωποι νομίζουν ότι ή Ανάσταση είναι 
τέτοιου είδους απόπειρα να σωθεί τηv τελευταία στιγμή ο ήρωας από μια κατάσταση που είχε 
ξεφύγει από τον έλεγχο του συγγραφέα. 
Ο αναγνώστης πρέπει να καθησυχάσει το μυαλό του.  Εάν πίστευα ότι τα θαύματα είναι τέτοι-
ου είδους δεν θα πίστευα σ’ αυτά. Εάν έχουν συμβεί τούτο οφείλεται στο ότι ή όλη ιστορία 
είναι γιά αυτά. Δεν είναι εξαιρέσεις (όσο σπάνια και να συμβαίνουν) ούτε άσχετα. Είναι ακρι-
βώς τα κεφάλαια γύρω από τα οποία αυτή η παγκόσμια ιστορία περιστρέφεται. Θάνατος και 
Ανάσταση είναι αυτό που έχει η ιστορία σαν κεντρικό θέμα, και αν μπορούσαμε να το δούμε, 
θα το βλέπαμε σε κάθε σελίδα, θα μας συναντούσε με κάποια μεταμφίεση σε κάθε γύρισμα, 
θα ακουγόταν σε κάθε συζήτηση μεταξύ δευτερευόντων χαρακτήρων (εάν είναι δευτερεύο-
ντες χαρακτήρες) όπως τα λάχανα. Εάν μέχρι τώρα δεν πίστευες στα θαύματα αξίζει τον κόπο 
να σταματήσεις λιγάκι να σκεφθείς μήπως αυτό οφείλεται στο ότι νόμιζες ότι είχες ανακαλύ-
ψει ποιο είναι το κεντρικό θέμα της Ιστορίας; ότι άτομα και χώρος και οικονομικά και πολιτική 
είναι το κεντρικό σχέδιο; Είναι σίγουρο ότι είχες δίκιo; Είναι εύκολο να κάνουμε λάθη σε τέ-
τοια πράγματα. Ένας φίλος μου, έγραψε ένα έργο στο όποιο η κύρια ιδέα ήταν ένας πού είχε 
παθολογικό φόβο για δέντρα και μανία να τα κόβει. Αλλά φυσικά μπήκαν και άλλα πράγματα 
στή μέση, υπήρχε αναμιγμένο και ένα είδος ερωτικής ιστορίας. Και τα δέντρα στο τέλος σκο-
τώνουν τον ήρωα. Όταν το έγραψε ο φίλος μου το έστειλε σε ένα μεγαλύτερο να το διαβάσει 
και να του κάνει κριτική. Ήλθε πίσω με ένα σχόλιο  «Όχι κακά. Αλλά θα έκοβα όλα αυτά τα πε-
ριττά για τα δέντρα» 

  
Σίγουρα ο Θεός έκανε μιά καλύτερα γραμμένη ιστορία από τον φίλο μου. Και είναι μιά πολύ 
μεγάλη ιστορία με πολύ περίπλοκη πλοκή, και δέν είμαστε και πολύ προσεκτικοί αναγνώστες. 
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13. Πιθανότητες 
 «Η πιθανότητα στηρίζεται σε μια προϋπόθεση Ομοιότητας μεταξύ των πραγμάτων  που έχου-
με εμπειρία και αυτών που δεν έχουμε καμιά, και είναι αδύνατο αύτη ή προϋπόθεση να εγερ-
θεί από πιθανότητα» 

HUME Ένα δοκίμιο στην Ανθρώπινη φύση Treatise of Human Nature, I, iii, vi.  
 
Η συζήτηση μέχρι τώρα έχει δείξει ότι τα θαύματα είναι δυνατά και ότι δεν υπάρχει τίποτε εκ 
των προτέρων γελοίο στις ιστορίες που λένε ότι ο Θεός μερικές φορές τα έχει εκτελέσει. Αυτό 
δε σημαίνει ότι είμαστε αναγκασμένοι να παραδεχτούμε μια οποιαδήποτε ιστορία γι’ αυτά. 
Πιθανό οι πιο πολλές ιστορίες για θαύματα να είναι ψεύτικες: αλλά όταν φθάσουμε σ’ αυτό το 
σημείο και οι πιο πολλές ιστορίες για φυσικά γεγονότα είναι ψεύτικες, ψέματα, υπερβολές, 
παρανοήσεις και κουτσομπολιά αποτελούν τα πιο πολλά από όσα λέγονται και γράφονται 
στον κόσμο. Πρέπει λοιπόν να βρούμε ένα κριτήριο με το οποίο θα μπορούμε να κρίνουμε μια 
οποιαδήποτε ιστορία για θαύματα. 
Κατά μια έννοια, βέβαια το κριτήριο μας είναι απλό. Αυτές οι ιστόρίες για τις οποίες υπάρχει 
ιστορική ένδειξη αρκετά Ικανοποιητική είναι παραδεκτές. Αλλά όπως είδαμε από την αρχή η 
απάντηση στήν ερώτηση «πόσες ενδείξεις θα απαιτήσουμε για αύτη την ιστορία» εξαρτάται 
από την απάντηση στην ερώτηση «πόσο πιθανή είναι αφ εαυτού της αυτή η ιστορία». Θέλου-
με λοιπόν να βρούμε ένα κριτήριο για πιθανότητα  
Η συνηθισμένη διαδικασία που ακολουθεί ένας σύγχρονος ιστορικός είναι να μην παραδέχε-
ται θαύμα έστω και αν δέχεται την δυνατότητα θαυμάτων, μέχρις ότου κάθε «φυσική» εξήγη-
ση έχει δοκιμασθεί και έχει αποτύχει. Δηλαδή θα δεχτούμε την πιο απίθανη «φυσική» εξήγη-
ση παρά θα πούμε ότι συνέβη ένα θαύμα. Μαζικές ψευδαισθήσεις, υπνωτισμός των μη συναι-
νούντων θεατών, ευρεία συμμετοχή σε συνομωσία ψεμάτων από πρόσωπα που δεν είναι 
γνωστά σε άλλες περιπτώσεις να λένε ψέματα και που δεν έχουν να κερδίσουν τίποτε από αυ-
τά-όλα αύτά είναι πολύ απίθανα γεγονότα: τόσο απίθανα που εκτός από την προσπάθεια να 
αποκλείσουμε ένα θαύμα, σε καμιά άλλη περίπτωση δεν προτείνονται. Αλλά κανείς τα προτι-
μά από του να παραδεχτεί ένα θαύμα. 
 Τέτοια διαδικασία ιστορικής έρευνας, είναι από καθαρής ιστορικής πλευράς μια  καθαρή πε-
ρίπτωση καλοκαιρινής τρέλας-εκτός αν γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι ένα θαύμα είναι 
πιο απίθανο από το πιο απίθανο φυσικό συμβάν. Αλλά το ξέρουμε άραγε; 
Πρέπει να διακρίνουμε διάφορα είδη απιθανότητας. Επειδή τα θαύματα είναι εξ ορισμού πιο 
σπάνια από τα άλλα συμβάντα προφανώς είναι εκ των προτέρων απίθανο ότι κάποιος θα δει 
ένα θαύμα σε κάποιο τόπο και χρόνο. Με αυτή την έννοια ένα θαύμα είναι Απίθανο. Αλλά ένα 
τέτοιο είδος α-πιθανότητας δεν κάνει απίστευτη την ιστορία ότι ένα θαύμα έχει ήδη συμβεί, 
γιατί κατά παρόμοιο τρόπο όλα τα συμβάντα ήταν κάποτε απίθανα, είναι τρομερό απίθανο ότι 
ένα λιθάρι που θα πέσει στην στρατόσφαιρα πάνω από το Λονδίνο ότι θα χτυπήσει ένα οποιο-
δήποτε σημείο, ή ότι κάποιος θα κερδίσει ένα μεγάλο λαχείο. Αλλά η ιστορία ότι κάποιος με-
τεωρόλιθος έπεσε, έξω από το τάδε .κατάστημα ή ότι ο κ. τάδε κέρδισε το μεγάλο λαχείο δεν 
είναι καθόλου απίστευτο. Όταν σκεφτείς τον τεράστιο αριθμό συναντήσεων και γονίμων ενώ-
σεων μεταξύ προγόνων που ήταν αναγκαίες για να γεννηθείς καταλαβαίνεις πόσο απίθανο 
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ήταν για ένα ειδικά πρόσωπο σαν κι’ εσένα να υπάρξει: Αλλά μια και υπάρχεις το να πει κά-
ποιος ότι υπάρχεις δεν είναι κάτι το οποίο είναι απίθανο. Με τέτοιου είδους -πιθανότητες με-
τά τά γεγονότα- δεν ενδιαφερόμαστε εδώ. Η δουλειά μας είναι να ασχοληθούμε με ιστορικές 
πιθανότητες. 
Από τότε που εμφανίσθηκε η περίφημη διατριβή του Χιουμ πιστεύθηκε ότι οι αναφορές για 
θαύματα είναι αφ εαυτού των οι πιο απίστευτες από όλες τις ιστορικές αναφορές. Σύμφωνα 
με τον Χιουμ η πιθανότητα στηρίζεται σ’ αυτό που θα λέγαμε η ψήφος της πλειοψηφίας των 
προηγούμενων μας εμπειριών. Όσο πιο συχνά γνωρίζουμε ότι κάτι συμβαίνει τόσο πιο πιθανό 
είναι ότι θα ξανασυμβεί, και αυτό που συμβαίνει λιγότερο είναι το πιo απίθανο να συμβεί. 
Όσον αφορά τά κανονικά γεγονότα της Φύσης ο Χιουμ λέγει ότι δεν στηρίζονται στην πλειο-
ψηφία των προηγουμένων μας εμπειριών αλλά στην παμψηφία, ή όπως λέγει ο Χιουμ σε 
«στερεή και αναλλοίωτη εμπειρία». Υπάρχει λέγει ο Χιουμ «ομόφωνη εμπειρία» εναντίον των 
θαυμάτων, αλλιώς λέγει δεν θα ήταν θαύμα. Το θαύμα λοιπόν είναι λοιπόν το πιο απίθανο γε-
γονός. Είναι πάντοτε πιο πιθανό ότι οι μάρτυρες είπαν ψέματα ή ότι έκαναν λάθος παρά ότι 
συνέβη ένα θαύμα. 
Τώρα βέβαια πρέπει να συμφωνήσουμε με τον Χιουμ ότι εάν υπάρχει απόλυτα «ομόφωνη ε-
μπειρία» εναντίον των θαυμάτων, εάν με άλλα λόγια δεν συνέβησαν ποτέ, τότε γιατί δεν συ-
νέβησαν. Δυστυχώς για να πούμε ότι η εμπειρία εναντίον τους είναι ομόφωνη αυτό θα το 
πούμε μόνο εάν γνωρίζουμε ότι όλες οι αναφορές γι’ αυτά είναι ψεύτικες. Και θα γνωρίζομε 
ότι οι αναφορές γι αυτά είναι ψεύτικες εάν γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι τά θαύματα ποτέ 
δεν συνέβησαν. Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα φαύλο κύκλο. 
Υπάρχει και μια αντίρρηση στον Χιουμ που μας οδηγέι βαθύτερα στο πρόβλημα μας. Η όλη 
ιδέα του Χιουμ για την πιθανότητα στηρίζεται στην ομοφωνία της Φύσης. Μόνο εάν η Φύση 
βαδίζει πάντα με τον ίδιο τρόπο το γεγονός ότι κάτι συνέβη δέκα εκατομμύρια –φορές δεν θα 
το έκανε πιο πολύ πιθανό ότι θα ξανασυμβεί. Και πώς γνωρίζουμε την ομοιογένεια της Φύσης; 
Με λίγη σκέψη καταλαβαίνουμε ότι δεν το ξέρουμε από εμπειρία. Παρατηρούμε πολλές κανο-
νικότητες στη Φύση. Αλλά από την άλλη μεριά όλες οι παρατηρήσεις που οι άνθρωποι έκαναν 
και θα κάνουν όσο υπάρχει η φυλή δεν καλύπτουν παρά ένα ελάχιστο μέρος των συμβάντων 
που έλαβαν χώρα. Οι παρατηρήσεις μας δεν θα ωφελήσουν παρά μόνο εάν είμαστε σίγουροι 
ότι η Φύση όταν δεν την παρατηρούμε συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο όπως και όταν την 
παρατηρούμε, με άλλα λόγια μόνο αν πιστεύαμε στην ομογένεια της Φύσης. Έτσι λοιπόν η ε-
μπειρία δεν μπορεί να αποδείξει την εμπειρία, γιατί η ομογένεια πρέπει να υποτεθεί πριν να 
γίνουν τα πειράματα και αποδείξουν οτιδήποτε. Και όσα πειράματα και να γίνουν αυτά δεν 
βοηθούν σε τίποτε. Δεν  είναι καλό να λέμε «κάθε νέα εμπειρία που έχουμε μας αποδεικνύει 
όλο και περισσότερο την ομογένεια της Φύσης, και λογικά περιμένουμε ότι θά επιβεβαιώνεται 
πάντοτε», γιατί αυτό το επιχείρημα. είναι σωστό μόνο με την προϋπόθεση ότι το μέλλον θα 
μοιάζει στο παρελθόν.-που είναι απλούστατα η προϋπόθεση ότι υπάρχει ομογένεια με ένα νέο 
όνομα. Είναι δυνατό να αποδειχτεί με οποιοδήποτε τρόπο η ομογένεια; Δυστυχώς όχι. Έχουμε 
δει ότι όλες οι πιθανότητες εξαρτώνται από αυτή. Μόνο αν η Φύση είναι ομογενής μπορούμε 
να πούμε ότι κάτι είναι πιθανό η απίθανο. Και προφανώς η προϋπόθεση που κάνεις πριν να 
πεις ότι κάτι είναι πιθανό δεν μπορεί να είναι πιθανή. 
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Το παράξενο είναι ότι κανείς δεν ήταν πιο καλός γνώστης αυτών των πραγμάτων από τον 
Χιουμ, Η Διατριβή του στα Θαύματα είναι αρκετά ασυνεπής με τον πιο ριζοσπαστικό και έντι-
μο σκεπτικισμό του στο κύριο του έργο. 
Η ερώτηση «συμβαίνουν τα θαύματα;»  και ή Ερώτηση «είναι ή πορεία της Φύσης πάντοτε ή 
ίδια» είναι η ίδια ερώτηση που έγινε δύο φορές. Ο Χιουμ με ταχυδακτυλουργία τις μεταχειρί-
ζεται σαν δύο. Πρώτα άπαντα «ναι», σαν βάση γιά να απαντήσει «όχι» στην ερώτηση «συμ-
βαίνουν τα θαύματα;» Η μόνη πραγματικά ερώτηση δεν συζητείται καθόλου. Απαντά στην μία 
μορφή ερώτησης προϋποθέτοντας την απάντηση στην άλλη μορφή της ερώτησης. 

Οι πιθανότητες του είδους που ενδιαφέρεται ο Χιουμ ισχύουν στα πλαίσια μιας ομογένει-
ας της Φύσης που προϋποθέτει. «Όταν εγείρεται το θέμα των θαυμάτων είναι σαν να αμφι-
σβητούμε αν είναι σωστό αυτό το πλαίσιο. Καμιά μελέτη των πιθανοτήτων μέσα σε ένα δεδο-
μένο πλαίσιο μπορεί να μας πει ποιά είναι ή πιθανότητα να παραβιασθεί αύτο το πλαίσιο. Ας 
πούμε ότι έχουμε ένα σχολικό πρόγραμμα με γαλλικά  την Τρίτη το πρωί στίς δέκα. Είναι 
πραγματικά πιθανό ό Τζώνς που ποτέ του δεν προετοιμάζεται γιά το μάθημα του των γαλλι-
κών, θα έχει δυσκολίες την επομένη Τρίτη όπως είχε δυσκολίες κάθε προηγούμενη Τρίτη. Αλ-
λά τι μπορεί αυτό να μας πει για μια αλλαγή του προγράμματος; Για να το βρεις αυτό 
πρέπει να κρυφακούσεις στο γραφείο του διευθυντή. Δεν μπορείς όμως να 
το βρεις μελετώντας το πρόγραμμα.  
Εάν επιμείνουμε στη μέθοδο του Χιουμ μακράν από του να επιτύχουμε αυτό που ελπίζαμε 
(δηλαδή ότι τα θαύματα είναι απείρως απίθανα) φθάνουμε σε πλήρες αδιέξοδο. Το μόνο εί-
δος πιθανότητας που επιτρέπει είναι αυτο που ισχύει μέσα στα πλαίσια της ομογένειας της 
Φύσης. Όταν αμφισβητείται η ίδια η ομογένεια (και αμφισβητείται από την στιγμή που ρωτά-
με αν συμβαίνουν τα θαύματα) αυτή η πιθανότητα μπαίνει σε διαθεσιμότητα 

 
Και ο Χιουμ δεν ξέρει κανένα άλλο είδος πιθανότητας. Με την μέθοδο του λοιπόν δεν μπο-
ρούμε να πούμε αν η ομογένεια είναι είτε πιθανή είτε απίθανη, και εξ ίσου δεν μπορούμε vα 
πούμε ότι τα θαύματα είναι πιθανά είτε απίθανα.  Έχουμε ρίξει στη λήθη και τα θαύματα και 
την ομογένεια της φύσης από όπου δεν μπορούν να  βγούνε. Το αποτέλεσμα είναι εξ ίσου κα-
ταστροφικό και για τον θεολόγο και για τον επιστήμονα, αλλά σύμφωνα με την γραμμή του 
Χιουμ δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. 

Η μόνη μας ελπίδα είναι να ρίξουμε κάποιο άλλο είδος πιθανότητας. Ας σταματήσουμε 
προς στιγμή να ρωτούμε εάν έχουμε το δικαίωμα να πιστεύουμε στην Ομογένεια της Φύσης 
και να ρωτήσουμε γιατί οι άνθρωποι πραγματικά την πιστεύουν. Νομίζω ότι αυτή η πίστη έχει 
τρεις αιτίες δυό από τις οποίες δεν έχουμε λογική βάση. Κατά πρώτο λόγο είμαστε δημιουρ-
γήματα της συνήθειας. Περιμένουμε τις νέες καταστάσεις να μοιάζουν τις παλιές. Είναι μιά 
τάση που μοιραζόμαστε με τα ζώα, και ένας μπορεί να δει τα αποτελέσματα της που είναι 
συχνά κωμικά, στις γάτες μας και στους σκύλους μας. Σε δεύτερο λόγο όταν σχεδιάζουμε να 
κάνουμε κάτι πρέπει να βγάλουμε από τη μέση τη δυνατότητα ότι η Φύση μπορεί θεωρητικά 
να είναι διαφορετική αύριο από ότι είναι σήμερα, γιατί αυτό είναι κάτι για το οποίο δεν μπο-
ρούμε να κάνουμε τίποτε. Δεν αξίζει να ανησυχούμε γιατί καμιά ενέργεια δεν μπορεί να γίνει 
για να το αντιμετωπίσoυμε. Και αυτό που συνηθίζουμε να βγάζουμε από την σκέψη μας σύ-
ντομα το ξεχνούμε. Η εικόνα της ομογένειας στο τέλος κυριαρχεί στο μυαλό μας χωρίς αντί-
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παλο και την πιστεύουμε. Και οι δύο αυτές αιτίες δεν έχουν λογική βάση και θα ήτανε το ίδιο 
αποτελεσματικές στο να κάνουμε μιά ψεύτικη πεποίθηση με μιά σωστή.  

Πιστεύω ότι υπάρχει και μια τρίτη αιτία. Ο σερ Άρθουρ Έντιγκτον έλεγε «στην επιστήμη 
έχουμε καμιά φορά μερικές πεποιθήσεις που αγαπούμε αν και δεν μπορούμε να τις δικαιολο-
γήσουμε, επηρεαζόμαστε από μια εσωτερική αίσθηση για το πως θα είναι σωστά τα πράγμα-
τα». Αυτό μπορεί να ακούγεται σαν επικίνδυνα υποκειμενικό και αισθητικό κριτήριο, αλλά 
υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι είναι η κυριότερη πηγή για την πίστη μας στην ομογένεια της 
φύσης. Ένα σύμπαν στο  οποίο συνέβαιναν διαρκώς πράγματα που το καθένα τους γίνεται για 
πρώτη φορά δεν θα ήταν απλώς άβολο για μας, θα μας ήταν απεχθές. Δεν μπορούμε να δε-
χτούμε ένα τέτοιο σύμπαν με κανένα τρόπο. Είναι τελείως αηδιαστικό για μας. Μας σοκάρει 
την αίσθηση μας για την αρμονία των, πραγμάτων. Πριν από την εμπειρία, και ακόμα μετά 
από την εμπειρία παίρνουμε θέση στο πλευρά της ομογένειας. Γιατί βέβαια η επιστήμη συ-
γκεντρώνει την προσοχή της όχι στις κανονικότητες της Φύσης αλλά στις προφανείς ακατα-
στασίες της. 
Είναι μια φαινομενικά ανώμαλη κατάσταση που μας ωθεί σε νέες υποθέσεις: Αυτό συμβαίνει 
γιατί δεν μπορούμε να ησυχάσουμε με ανωμαλίες: δεν ησυχάζουμε μέχρις ότου βρούμε και 
επαληθεύσουμε μια υπόθεση που μας βοηθά να πούμε ότι αυτό δεν είναι ανωμαλία. Η Φύση 
όπως μας εμφανίζεται έχει πλήθος ανωμαλίες σε πρώτη ματιά. Ο φούρνος που ανάβει σήμε-
ρα δεν θα ανάβει αύριο, το νερό που μέχρι πέρυσι ήταν υγιεινό φέτος είναι μολυσμένο. Η όλη 
μάζα των φαινομενικά ακανόνιστων εμπειριών δεν θα είχαν μετατραπεί σε επιστημονική 
γνώση ποτέ εκτός εάν από την αρχή δεν είχαμε μια πίστη στην ομογένεια που σχεδόν κανένας 
αριθμός απογοητεύσεων δεν μπορεί να κλονίσει.  
Άραγε αυτή η πίστη-ή προτίμηση -είναι κάτι που μπορούμε να εμπιστευθούμε; Ή είναι ο μό-
νος τρόπος πού εργάζεται ο νους μας; Είναι άχρηστο να πούμε ότι μέχρι τώρα έχει αποδειχτεί 
πάντοτε από τα γεγονότα. Αυτό δεν είναι καλό εκτός εάν (τουλάχιστο σιωπηρά) προσθέσεις 
«καί έτσι πάντοτε θα είναι»: και δεν μπορείς να το προσθέσεις παρά μόνο αν γνωρίζεις ότι η 
πίστη σου στην ομογένεια έχει γερά θεμέλια.  
Και αυτό είναι κάτι που ερευνούμε  Αντιστοιχεί αυτή η αίσθηση της αρμονίας σε κάτι τι το 
πραγματικό στην εξωτερική πραγματικότητα.  
Η απάντηση εξαρτάται από την Μεταφυσική που κάποιος υποστηρίζει. Εάν ότι υπάρχει είναι 
Φύση, αυτό το μεγάλο χωρίς λογική αλληλοεξαρτώμενο γεγονός, εάν και βαθύτερες μας πε-
ποιθήσεις είναι απλώς παράγωγα μιας άλογης διεργασίας, τότε προφανώς δεν υπάρχει το 
παραμικρό έδαφος γιά την υπόθεση ότι η αίσθηση μας για αρμονία και η επακόλουθη μας 
πίστη στην ομογένεια μας λένε οτιδήποτε γιά την πραγματικότητα έξω από τους εαυτούς μας. 
Οι πεποιθήσεις μας δεν είναι τίποτε παρά ένα γεγονός που αφορά εμάς όπως το χρώμα των 
μαλλιών μας. Eάν η Φυσιοκρατία είναι σωστή δεν έχουμε κανένα λόγο να εμπιστευόμαστε 
την πεποίθηση μας ότι η Φύση είναι ομογενής, Μπορείς να την εμπιστευθείς μόνο στην περί-
πτωση που κάποια άλλη Μεταφυσική είναι σωστή. Εάν το βαθύτερο γεγονός στην πραγματι-
κότητα, το γεγονός από το οποίο εξαρτώνται όλα τα άλλα γεγονότα, είναι κάτι σε κάποιο βαθ-
μό όμοιο με μας- εάν είναι ένα Λογικό Πνεύμα και η δική μας λογική πνευματικότητα βγαίνει 
από Αυτό-τότε η πεποίθηση μας είναι κάτι που μπορείς να το εμπιστευθείς. Η απέχθεια μας 
στην ακαταστασία της Φύσης προέρχεται από τον Δημιουργό της Φύσης που είναι και δικός 
μας δημιουργός. Ο ακατάστατος κόσμος στον οποίον δεν μπορούμε να1 πιστέψουμε είναι ο 
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ακατάστατος κόσμος τόν οποίο δεν μπορούσε Αυτός να δημιουργήσει. Η πεποίθηση μας ότι 
το χρονοδιάγραμμα δεν θα αλλάζει συνεχώς και χωρίς νόημα είναι βάσιμο γιατί έχουμε (κατά 
κάποια έννοια) κρυφακούσει το γραφείο του Δασκάλου.  
Οι επιστήμες λογικά ζητούν μιά μεταφυσική αυτού τού είδους, Ο μεγαλύτερος  μας φυσικός 
φιλόσοφος πιστεύει ότι προήλθαν από αυτού του είδους μεταφυσική. Ο  Καθηγητής 
WHITEHEAD μας λέγει19 ότι αιώνων πίστη σε ένα Θεό που συνδυάζει «την προσωπική ενέρ-
γεια τού  Ιεχωβά» με «τη λογικότητα ενός Έλληνα φιλοσόφου» γιά πρώτη φορά παρήγαγε αυ-
τήν την σταθερή πεποίθηση γιά συστηματική τάξη που έκανε δυνατή τη γέννηση της μοντέρνα 
ς επιστήμης. Οι άνθρωποι έγιναν επιστημονικοί επειδή περίμεναν νόμο στη Φύση, και περί-
μεναν νόμο γιατί πίστευαν στον Νομοθέτη. Στους πιο πολλούς σύγχρονους επιστήμονες αυτή 
η πίστη έχει πεθάνει: θα είναι ενδιαφέρον να δούμε για πόσο καιρό αυτή η πίστη στην ομογέ-
νεια θα επιζήσει. Δύο σημαντικές εξελίξεις έχουνε ήδη εμφανισθεί -η υπόθεση μιας χωρίς νό-
μους υπο-φύσης, και η εγκατάλειψη της ιδέας ότι η επιστήμη είναι αληθινή. Ίσως ζούμε πιο 
κοντά από ότι νομίζουμε στο τέλος της επιστημονικής εποχής. 

Αλλά εάν παραδεχτούμε το Θεό θα πρέπει να παραδεχτούμε τα θαύματα; Πραγματικά, ναι 
πραγματικά δεν έχεις καμιά εγγύηση εναντίον τους. Αυτό είναι  συμβιβασμός. Η Θεολογία σου 
λέγει στην πραγματικότητα «παραδέξου το Θεό και με Αυτόν τον κίνδυνο μερικών θαυμάτων, 
και για ανταπόδοση εγώ θα σου επικυρώσω την πίστη σου για την ομογένεια της φύσης όσον 
αφορά την συντριπτική πλειοψηφία των συμβάντων».  Η φιλοσοφία που σου απαγορεύει να 
κάνεις την ομογένεια απόλυτη είναι επίσης-και η φιλοσοφία που σου δίνει στερεό έδαφος για 
να την πιστεύεις γενικά, του να είναι σχεδόν απόλυτη! Το Ον που απειλεί τον ισχυρισμό της 
Φύσης για παντοδυναμία την επιβεβαιώνει για τις νόμιμες της περιστάσεις. Δώστε μας αυτό 
το μικρό ποσό πίσσας και θα γλυτώσουμε το πλοίο. Η εναλλακτική λύση είναι στην πραγματι-
κότητα πολύ χειρότερη. Προσπάθησε να κάνεις την Φύση απόλυτη και θα βρεις ότι η ομογέ-
νεια της δεν μπορεί να είναι καν πιθανή.  Με το να ισχυρίζεσαι πάρα πολλά στο τέλος δεν 
παίρνεις τίποτε. Βρίσκεσαι σε αδιέξοδο, όπως ο Χιουμ. Η θεολογία σου δίνει μια τακτοποίηση 
που είναι αποτελεσματική, και αφήνει τον επιστήμονα ελεύθερο να συνεχίσει τα πειράματα 
του, και το Χριστιανό ελεύθερο να συνεχίσει τις προσευχές του. 
Προτείνω ότι έχουμε βρει αυτό του ζητούσαμε- ένα κριτήριο με το οποίο θα μπορούμε να κρί-
νουμε την εσωτερική πιθανότητα που έχει ένα γεγονός που αναφέρεται ως θαύμα. Θα πρέπει 
να το κρίνουμε με την «εσωτερική μας αίσθηση για την αρμονία των πραγμάτων» την ίδια αί-
σθηση της αρμονίας που μας οδήγησε στο να προϋποθέσουμε ότι στο σύμπαν υπάρχει τάξη. 
Δεν λέγω να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την αίσθηση γενικά για να αποφασίσουμε αν γενικά τα 
θαύματα είναι δυνατά: το γνωρίζουμε ήδη με βάση φιλοσοφική. Ούτε λέγω ότι αυτή η αίσθη-
ση αρμονίας θα αντικαταστήσει μια προσεχτική ιστορική έρευνα. Όπως έχω επανειλημμένα 
τονίσει η ιστορική ένδειξη δεν μπορεί να εκτιμηθεί παρά μόνο εάν πρώτα εκτιμηθεί η εσωτε-
ρική πιθανότητα για το αναφερόμενο συμβάν. Στο να κάνουμε αυτό τον υπολογισμό είναι που 
επεμβαίνει αυτή η αίσθηση της αρμονίας όταν μελετούμε κάθε ιστορία που έχει το θαυμα-
τουργικό στοιχείο. 
Εάν  δίνοντας τόσο βάρος στην αίσθηση της αρμονίας έκανα κάτι το καινούργιο, θα ένοιωθα 
κάπως νευρικός. Στην πραγματικότητα δίνω απλώς μια-τυπική αναγνώριση σε μια αρχή που 
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πάντοτε χρησιμοποιούσα. Οτιδήποτε και αν Λένε οι άνθρωποι κανένας δεν νομίζει στην πραγ-
ματικότητα ότι το Χριστιανικό δόγμα της Ανάστασης είναι ακριβώς στο ίδιο επίπεδο με διάφο-
ρες ευσεβείς ιστοριούλες για το πώς η μητέρα Εγκαρέ Λουίζ βρήκε την δεύτερη της καλύτερη 
δαχτυλήθρα με τη βοήθεια του Αγίου Αντωνίου Τόσο ο θρήσκος όσο και ο άθρησκος βρίσκο-
νται σε αρκετή συμφωνία σ’ αυτό ακριβώς το σημείο. Η κραυγή του θριάμβου με την οποία 
φανερώνει την ιστορία της δαχτυλήθρας ο σκεπτικιστής, και η ντροπή με την οποία ο Χριστια-
νός προσπαθεί να την κρατήσει κρυμμένη, και οι δύο τους λένε το ίδιο πράγμα. Ακόμη και αυ-
τοί που θεωρούν όλες τις ιστορίες για θαύματα ανόητες, θεωρούν μερικές πιο πολύ ανόητες 
από τις άλλες: ακόμη και αυτοί που τις πιστεύουν όλες (αν υπάρχει κανένας) βρίσκουν ότι με-
ρικές χρειάζονται πιο δυνατή πίστη. Το κριτήριο που οι δυο μερίδες χρησιμοποιούν είναι το 
κριτήριο της αρμονίας. Περισσότερο από το μισό της απιστίας στα θαύματα βασίζεται σ’ αυτήν 
την αίσθηση της έλλειψης αρμονίας: μια πεποίθηση (που οφείλεται όπως έχω αποδείξει σε 
λανθασμένη φιλοσοφία) ότι είναι ανάρμοστα για την Αξιοπρέπεια του Θεού ή της Φύσης ή 
άλλοι στην αναξιότητα και το ασήμαντο του ανθρώπου. 
Στα επόμενα τρία κεφάλαια θα προσπαθήσω να παρουσιάσω τα κεντρικά θαύματα της Χριστι-
ανικής Πίστης με τέτοιο τρόπο ώστε να φανεί η αρμονία  τους. Δε θα προχωρήσω όμως θέτο-
ντας τους όρους που πρέπει να έχουν ώστε να έχουν αρμονία και μετά προσαρμόζοντας τα 
θαύματα σ’ αυτό το σχήμα. Η «αίσθηση μας για Αρμονία» είναι κάτι πολύ ευαίσθητο και ά-
πιαστο ώστε να το υποβάλλουμε σε τέτοια μεταχείριση. Εάν πετύχω η Αρμονία -και αν αποτύ-
χω η δυσαρμονία-αυτών των θαυμάτων θα φανεί ενώ τα μελετούμε. 
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14-Το Μεγάλο Θαύμα 
‘Ένα φως έλαμψε πίσω από τον ήλιο, ο ήλιος δεν ήταν τόσο άγριος 

ώστε να μπορέσει να διεισδύσει εκεί πού αυτό το φως μπορούσε " 
  

 CHARLES WILLIAMS 
Το κεντρικό Θαύμα πού μας βεβαιώνουν οι Χριστιανοί είναι η Ενσάρκωση. Λένε ότι ο Θεός έγι-
νε Άνθρωπος. Κάθε άλλο θαύμα ετοιμάζει γι’ αυτό το Θαύμα, ή το δείχνει, ή είναι αποτέλεσμα 
αυτού του θαύματος. Όπως κάθε φυσικό συμβάν είναι μια εκδήλωση του ολικού χαρακτήρα 
της Φύσης έτσι και κάθε ιδιαίτερο Χριστιανικό Θαύμα εκδηλώνει σε κάθε ιδιαίτερο τόπο και 
στιγμή τον χαρακτήρα και τη σημασία της Ενσάρκωσης, Δεν υπάρχει θέμα στο Χριστιανισμό 
για αυθαίρετες παρεμβάσεις σκορπισμένες εδώ και ‘κει. Δεν αναφέρεται σε μια σειρά ασύνδε-
των επιδρομών στη Φύση αλλά στά διάφορα βήματα μιας στρατηγικά ενορχηστρωμένης ει-
σβολής, μιας εισβολής πού σκοπό έχει την πλήρη κατάκτηση και «κατοχή». Η αρμονία και κατά 
συνέπεια η αξιοπιστία των ιδιαίτερων θαυμάτων εξαρτάται από την σχέση τους με το Μεγάλο 
Θαύμα, κάθε συζήτηση τους σε απομόνωση από αυτό είναι μάταιη. 

Η αρμονία και η αξιοπιστία του Μεγάλου θαύματος δεν μπορεί προφανώς να κριθεί με 
το ίδιο κριτήριο. Και ας το παραδεχτούμε ότι είναι πολύ δύσκολο να βρούμε ένα κριτήριο με 
το οποίο θα^ μπορέσουμε να το κρίνουμε. Εάν αυτό το γεγονός συνέβη, ήταν το κεντρικό γε-
γονός στην Ιστορία της Γης-ακριβώς το συμβάν για το οποίο έχει γραφεί ολόκληρη η ιστορία. 

Επειδή συνέβη μόνο μια φορά είναι σύμφωνα με το κριτήριο του Χιουμ απείρως απίθανο. 
Αλλά εξ ίσου η ιστορία της Γης συνέβη μόνο μια φορά είναι λοιπόν απίστευτη; Εδώ λοιπόν 
βρίσκεται η δυσκολία πού βαρύνει εξ’ ίσου και τον αθεϊστή και τον Χριστιανό, στο να εκτιμή-
σει την πιθανότητα της ενσάρκωσης. Είναι το ίδιο σαν να ρωτάμε εάν ή ύπαρξη της Φύσης εί-
ναι εσωτερικά πιθανή. Γι’ αυτό είναι ευκολότερο να συζητάμε βασιζόμενοι σε ιστορικά δεδο-
μένα ότι η Ενσάρκωση πραγματικά συνέβη παρά να δείξουμε με βάση φιλοσοφική, ότι η Εν-
σάρκωση πραγματικά συνέβη. Η ιστορική δυσκολία του να δώσουμε για τη ζωή, τα λόγια και 
την επιρροή του Ιησού οποιαδήποτε εξήγηση πού δεν είναι πιο δύσκολή από την Χριστιανική 
είναι πολύ μεγάλη. Η διαφορά μεταξύ του βάθους και της εχεφροσύνης και (ας το προσθέσω) 
της αγχίνοιας της Ηθικής του διδασκαλίας και της Ακράτητης μεγαλομανίας πού πρέπει να 
βρίσκεται πίσω από την θεολογική του διδασκαλία εκτός αν ήταν πραγματικά Θεός δεν έχει 
ποτέ ικανοποιητικά υπερπηδηθεί. Γι’ αυτό οι μη Χριστιανικές υποθέσεις διαδέχονται η μια την 
άλλη με μια ασταμάτητη γονιμότητα σύγχυσης. Σήμερα μας ζητούν να θεωρήσουμε όλα τα 
θεολογικά στοιχεία σαν νεότερες προσθήκες στην ιστορία του «ιστορικού» και απλώς ανθρώ-
πινου Ιησού: Χθες μας ζητούσαν να πιστέψουμε ότι η όλη υπόθεση ξεκίνησε με μύθους αγρο-
τικούς και μυστηριακές θρησκείες και ότι ο ψευδο-ιστορικός Άνθρωπος είχε  επινοηθεί αργό-
τερα.  Αλλά αυτή η ιστορική έρευνα είναι επειδή λοιπόν η ενσάρκωση, εάν είναι ένα γεγονός, 
έχει τόση κεντρική θέρη, και επειδή εμείς υποθέτουμε ότι δεν γνωρίζουμε αν συνέβη από ι-
στορικής απόψεως, είμαστε σε μια θέση πού μπορεί να διευκρινιστεί από την εξής αναλογία. 
Ας υποθέσουμε ότι κατέχουμε μερικά κομμάτια από ένα μυθιστόρημα ή μια συμφωνία. Κά-
ποιος μας φέρνει ένα κομμάτι χειρογράφου που μόλις ανακαλύφθηκε και μας λέγει, «αυτό 
είναι το κομμάτι πού λείπει από το έργο. Αυτό είναι το κεφάλαιο γύρω από το οποίο περι-
στρεφόταν όλη η ιστορία. Αυτό είναι το κύριο θέμα της συμφωνίας. Η δουλειά μας θα ήταν να 
δούμε αν το καινούργιο κομμάτι, αν το παραδεχτούμε σαν το κεντρικό θέμα πού ισχυρίζεται 
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ότι είναι αυτός πού το ανακάλυψε, εάν πραγματικά φωτίζει όλα τα κομμάτια πού έχουμε ήδη 
δει και αν τα δένει όλα μαζί. Δεν θα πηγαίναμε πολύ μακριά σε λανθασμένη πορεία. Εάν το 
νέο κομμάτι είναι νόθο, όσο και ελκυστικό και αν φαινόταν εκ πρώτης όψεως, θα γινόταν όλο 
και πιο δύσκολο να το συμφιλιώσουμε με το υπόλοιπο του βιβλίου όσο πιο πολύ θεωρούσα-
με την υπόθεση. Αλλά εάν ήταν γνήσιο, τότε κάθε φορά πού ακούγαμε την μουσική ή κάθε 
φορά που διαβάζαμε το βιβλίο, θα το βρίσκαμε να κατασταλάζει θα το νοιώθουμε πιο πολύ 
«άνετα», θα έβγαινε πιο πολύ νόημα από όλες τις λεπτομέρειες του όλου έργου πού μέχρι 
τώρα τις έχουμε αγνοήσει. 

Ακόμη και αν το καινούργιο κεντρικό κεφάλαιο περιείχε μεγάλες δυσκολίες αφ εαυτού του, θα 
το θεωρούσαμε γνήσιο αν συνεχώς έβγαζε τις δυσκολίες από αλλού. Κάτι τέτοιο θα πρέπει να 
εφαρμοσθεί και στο δόγμα της ενσάρκωσης. Εδώ αντί για μια συμφωνία ή ένα μυθιστόρημα 
έχουμε την όλη μάζα των γνώσεων μας. Η αξιοπιστία θα εξαρτάται από την έκταση στην οποία 
μπορεί να φωτιστεί και να ολοκληρωθεί από την όλη μάζα, αυτό το νέο δόγμα εάν το δεχτού-
με. Είναι πολύ λιγότερο σημαντικό να είναι πλήρως κατανοητό αυτό το νέο δόγμα. Πιστεύουμε 
ότι ο ήλιος είναι στον ουρανό το μεσημέρι το καλοκαίρι όχι γιατί μπορούμε να δούμε καθαρά 
τον Ήλιο (στην πραγματικότητα δεν μπορούμε) αλλά γιατί μπορούμε να δούμε όλα τα άλλα. 
Η πρώτη δυσκολία πού συναντάμε κάνοντας κριτική του δόγματος βρίσκεται ακριβώς στο κέ-
ντρο του. Τί μπορεί να σημαίνει ότι «ο Θεός έγινε Άνθρωπος»; Με ποιά έννοια είναι δυνατό να 
κατανοήσουμε ότι το αιώνιο αυθύπαρκτο Πνεύμα, η βάση όλων των πραγμάτων, θα μπορούσε 
να συνδυαστεί με ένα φυσικό ανθρώπινο οργανισμό ώστε να κάνει ένα πρόσωπο; Και θα ήταν 
ένα θανάσιμο πρόσκομμα αν δεν είχαμε ανακαλύψει ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη είναι παρα-
πάνω από φυσική δραστηριότητα (η λειτουργία της λογικής) και έτσι λοιπόν κάτι παραπάνω 
από ένας φυσικός παράγοντας είναι ενωμένος με αυτό το τμήμα της φύσης: τόσο ενωμἐνος 
πού το σύνθετο δημιούργημα λέγει για τον εαυτό του «εγώ» και «εμένα». Δεν λέγω ότι όταν ο 
Θεός έγινε άνθρωπος ότι είχαμε ακόμη μια τέτοια περίπτωση της συνηθισμένης πορείας. Σ’ 
όλους τους άλλους ανθρώπους ένα υπερφυσικό δημιούργημα γίνεται, από την ένωση με ένα 
φυσικό δημιούργημα ,ένα ανθρώπινο ον. Στον Ιησού πιστεύεται ότι ο ίδιος ο Υπερφυσικός Δη-
μιουργός το έκανε.  
Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάτι πού μπορούμε να κάνουμε το όποιο θα μας βοηθήσει να φαντα-
σθούμε την κατάσταση της συναίσθησης του ενσαρκωμένου Θεού. Σ’ αυτό το σημείο το δόγμα 
δεν είναι τελείως κατανοητό. Αλλά ή δυσκολία πού νοιώσαμε στην απλή ιδέα ότι το Υπερφυσι-
κό κατεβαίνει στη Φύση προφανώς δεν υπάρχει ή τουλάχιστο μπορούμε να την ξεπεράσουμε 
στο πρόσωπο κάθε ανθρώπου. Εάν δεν ξέραμε από πείρα πως νοιώθει κανείς να είναι λογικό 
ον-πως όλα αυτά τα φυσικά γεγονότα, όλη αυτή η βιοχημεία και οι ενστικτώδεις αγάπες ή α-
ποστροφές καί η αντίληψη δια μέσου των αισθήσεων, μπορούν να γίνουν το μέσο δια του ο-
ποίου έχομε την λογική σκέψη και την ηθική θέληση με τα οποία καταλαβαίνουμε τις αναγκαί-
ες σχέσεις και αναγνωρίζουμε τρόπους συμπεριφοράς σαν γενικά υποχρεωτικούς, δεν θα 
μπορούσαμε να αντιληφθούμε πως γίνεται αυτό το πράγμα. Η διαφορά μεταξύ της κίνησης 
των ατόμων στο μυαλό ενός αστρονόμου και της αντίληψης του ότι πρέπει να υπάρχει κάποιος 
πλανήτης πέρα από τον Ουρανό είναι τόσο τεράστια ώστε η Ενσάρκωση του ίδιου του Θεού 
κατά κάποια έννοια είναι ελάχιστα πιο πολύ εκπληκτική. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πως 
το Θείο Του Πνεύμα κατοίκησε μέσα στο δημιουργημένο και Ανθρώπινο πνεύμα του Ιησού: 
Αλλά ούτε μπορούμε να καταλάβουμε πως το Ανθρώπινο του πνεύμα ή το πνεύμα οποιουδή-
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ποτε ανθρώπου κατοικεί μέσα στον φυσικό του οργανισμό. Αυτό πού μπορούμε να καταλά-
βουμε, εάν το Χριστιανικό δόγμα είναι σωστό είναι ότι η σύνθετη μας ύπαρξη δεν είναι η κα-
θαρή ανωμαλία πού έπρεπε να φαίνεται ότι εϊναι αλλά ότι είναι μια αμυδρή εικόνα της ίδιας 
της Θείας Ενσάρκωσης το ίδιο πράγμα σε μια ελάσσονα κλίμακα. Μπορούμε να καταλαβαί-
νουμε ότι αν ο Θεός κατεβαίνει σε ένα ανθρώπινο πνεύμα, και αν ένα ανθρώπινο πνεύμα κα-
τεβαίνει στη Φύση και οι σκέψεις μας στις αισθήσεις μας και τα πάθη μας, και τα ενήλικα 
μυαλά (μα μόνο τα καλύτερα από αυτά) μπορούν να κατέβουν σε συμπάθεια με τα παιδιά, και 
άνθρωποι σε συμπάθεια με τα ζώα, τότε όλα είναι σε Αρμονία το ένα με το άλλο και η όλη 
πραγματικότητα, μαζί Φυσική και Υπερφυσική, είναι κατά πολύ πιο πολλούς τρόπους και πιο 
λεπτά αρμονική από ότι έχουμε υποπτευθεί. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα θεμελιώδη αρ-
χή-ή δύναμη τού υψηλότερου εάν είναι πραγματικά υψηλός να κατεβαίνει κάτω, η δύναμη 
του μεγαλύτερου να περιλαμβάνει το μικρότερο. Έτσι από στερεά σώματα μας αποκαλύπτο-
νται πολλές αλήθειες της επίπεδης γεωμετρίας. Αλλά τα επίπεδα σώματα δεν μπορούν να μας 
αποκαλύψουν αλήθειες της στερεομετρίας: πολλοί νόμοι πού ισχύουν για ανόργανα υλικά ι-
σχύουν και για οργανισμούς. Αλλά προτάσεις πού ισχύουν για έμβια δεν μπορούν να ισχύουν 
για μέταλλα, ο Μοντέν γινόταν σαν γάτα20 με τη γατούλα του, αλλά η γατούλα του δεν μπο-
ρούσε να μιλήσει μαζί του ποτέ για φιλοσοφία. Παντού το μεγάλο μπαίνει στο μικρό-η εξουσία 
του να το κάνει είναι ένα κριτήριο για τη μεγαλοσύνη του. 
Στον Χριστιανική ιστορία ο Θεός κατεβαίνει για να ξανανέβει. Έρχεται κάτω, κάτω από τα ύψη 
του Απολύτου όντος μέσα σε χρόνο και χώρο, κάτω στην ανθρωπότητα, πιο κάτω ακόμα αν οι 
εμβρυολόγοι έχουν δίκιο για να επαναλάβει μέσα στην μήτρα την αρχαία και προ ανθρώπινη 
φάση της ζωής, κάτω στις ρίζες και στο λίκνο της φύσης πού Αυτός δημιούργησε. Αλλά κατε-
βαίνει κάτω και έρχεται πάλι και φέρνει όλο τον γκρεμισμένο κόσμο μαζί Του. Έχεις την εικόνα 
ενός δυνατού ανθρώπου πού σκύβει όλο και πιο χαμηλά για να μπορέσει να μπει κάτω από 
ένα περίπλοκο και μεγάλο φορτίο. Πρέπει να σκύψει για να μπορέσει να σηκώσει, πρέπει σχε-
δόν να εξαφανιστεί πριν απίστευτα ισιώσει την πλάτη του και προχωρήσει με το φορτίο να τα-
λαντώνεται στους ώμους του. Ή ίσως ένας μπορεί νσ φανταστεί ένα δύτη πού πρώτα γυμνώ-
νεται, μετά ρίχνεται στον αέρα, και μετά εξαφανίζεται με ένα παφλασμό, και εξαφανίζεται 
αφού περάσει μέσα από πράσινα και ζεστά νερά μέσα στο μαύρο και κρύο νερό και ακόμη πιο 
κάτω μέσα στη λάσπη και τον πηλό κάτω από τρομαχτική πίεση, μέσα στον κόσμο της φθοράς, 
και μετά πάλι πάνω πάλι στο χρώμα και στο φως με τους πνεύμονες του σχεδόν να σκάνε. ό-
ταν ξαφνικά βρίσκεται στον αέρα ξανά, κρατώντας στα χέρια του το πολύτιμο πράγμα που 
στάζει Ακόμη νερό, για το όποιο κατέβηκε για να το ξαναβρεί. Τώρα αυτός και αυτό έχουν 
χρώμα γιατί έχουνε ξανάρθει στο φως, εκεί κάτω ήταν και οι δύο άχρωμοι μέσα στο σκοτάδι 
και αυτός είχε χάσει το χρώμα του. 
Σ’ αυτό το κατέβασμα και το ξανανέβασμα ο καθένας θα αναγνωρίσει ένα γνωστό υπόδειγμα: 
κάτι πού έχει γραφτεί ξανά πολλές φορές σ’ όλο τον κόσμο. Είναι το υπόδειγμα της φυτικής 
ζωής. Πρέπει να γίνει μικρό σε κάτι σκληρό σάν νεκρό, πρέπει να μπει στα έδαφος: και από ‘κεί 
μια νέα ζωή ξαναβγαίνει. Είναι και το σχήμα της ζωικής Αναπαραγωγής επίσης. Εδώ κατεβαί-
νουν από το πλήρες και ανεπτυγμένο οργανισμό στο σπερματοζωάριο και ωάριο, και μέσα στη 
σκοτεινή μήτρα για ζωή στην αρχή κατώτερη Από το είδος του ζώο πού αναπαράγει: και μετά 
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ή βραδεία άνοδος στο πλήρες έμβρυο, στο ζωντανό και συναισθανόμενο μωρό, και τελικά 
στον ενήλικα. Το ίδιο γίνεται και στην ηθική μας και συναισθηματική μας ζωή. Οι πρώτες μας 
αθώες και αυθόρμητες επιθυμίες πρέπει να υποταγούν και να ελεγχθούν από μια πορεία ε-
λέγχου και ολικής άρνησης πού μοιάζει με θάνατο: αλλά από εκεί έχουμε μια άνοδο σε ένα 
πλήρως σχηματισμένο χαρακτήρα στην οποία η δύναμη του αρχικού χαρακτήρα εργάζεται με 
ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο. Θάνατος και ξανά -γέννηση αυτή είναι η αρχή κλειδί. Δια μέ-
σου αυτού του στενού περάσματος και της σμίκρυνσης βρίσκεται σχεδόν πάντα ο δρόμος προς 
τα πάνω περιμένει. 
Το δόγμα της ενσάρκωσης εάν γίνει παραδεκτό βάζει αυτή την αρχή ακόμη πιο εμφατικά στο 
κέντρο. Το σχέδιο υπάρχει στη Φύση γιατί υπάρχει κατ’αρχή στο Θεό. Όλες οι περιπτώσεις πού 
έχω αναφέρει αποδεικνύονται ότι δεν είναι τίποτε άλλο παρά μεταφορές του Θείου θέματος 
σε μία ελάσσονα κλίμακα. Δεν αναφέρομαι απλώς στη σταύρωση και Ανάσταση του Χριστού. 
Το όλο σχέδιο του οποίου είναι μόνο το σημείο στροφής, είναι ο πραγματικός θάνατος και Ξα-
νά-γέννηση: γιατί σίγουρα ποτέ δεν έπεσε σπόρος από τόσο ωραίο δέντρο σε τόσο σκοτεινό 
και παγερό έδαφος το οποίο θα έδινε πιο πολύ Από μια αμυδρή αναλογία σ’ αυτήν την τερά-
στια κατάβαση και ξανά-ανάβαση με την οποία ο Θεός σκάλισε τον αλμυρό και βορβορώδη 
βυθό της Δημιουργίας. 
 Από αυτήν την άποψη το Χριστιανικό δόγμα βρίσκει τον εαυτό  του άμεσα σε γνώριμο περι-
βάλλον μέσα στις βαθύτερες αντιλήψεις της πραγματικότητας που έχουμε από άλλες πηγές 
ώστε αμφιβολία πηγάζει από κάποια άλλη κατεύθυνση. Δεν είναι όλα τόσο εύ-
κολα βαλμένα στη θέση τους; Τόσο ωραία ώστε θα πρέπει να έρχεται στο μυαλό του ανθρώ-
που παρατηρώντας αυτό το σχήμα αλλού, ειδικά στον ετήσιο θάνατο και ανάσταση του σίτου; 
Γιατί σίγουρα υπήρξαν πολλές θρησκείες στις οποίες το ετήσιο δράμα (τόσο σημαντικό για τη 
ζωή της φυλής) ήταν σχεδόν το κεντρικό θέμα, και η θεότητα-Άδωνις, Όσιρις, ή κάποιος άλ-
λος-ήταν σχεδόν χωρίς μεταμφίεση η προσωποποίηση του σίτου, ενός «βασιλιά του σίτου» 
πού πεθαίνει και ανασταίνεται ξανά κάθε χρόνο. Μήπως είναι ο Χριστός απλώς ένας άλλος 
βασιλιάς του σίτου; 

Τώρα αυτό μάς φέρνει στο πιο παράξενο πράγμα για το Χριστιανισμό.  Σε κάποια έννοια η 
άποψη πού έχω αναφέρει είναι στην πραγματικότητα σωστή. Κατά κάποια άποψη ο Χριστός 
είναι το «ίδιο είδος» σαν τον Άδωνη και τον Όσιρη (πάντοτε βέβαια παραιτούμενοι τού δι-
καιώματος πού μάς δίνει το γεγονός ότι δεν ξέρουμε ούτε που έζησαν ούτε πότε έζησαν, ενώ 
εκείνος εξετελέσθη από ένα Ρωμαίο Αξιωματούχο για τον όποιο γνωρίζουμε περίπου την χρο-
νιά πού πέθανε.) Και αυτός είναι ακριβώς ο γρίφος. Γιατί εάν ο Χριστιανισμός είναι θρησκεία 
αυτού του είδους γιατί η αναλογία του σπόρου πού πέφτει στό έδαφος αναφέρεται τόσο 
σπάνια στην Καινή Διαθήκη (νομίζω μόνο δυο φορές); Οι θρησκείες του σίτου είναι δημοφι-
λείς και αξιοσέβαστες:  αν αυτή είναι η αίτια πού οι Χριστιανοί δάσκαλοι το εκφράζουν, ποιό 
ελατήριο θα μπορούσαν να έχουν για να αποκρύπτουν το γεγονός; Η εντύπωση πού δίνουν 
είναι για ανθρώπους πού δεν ξέρουν πόσο κοντά είναι σε θρησκείες σίτου: άνθρωποι πού 
απλώς παραβλέπουν τις πλούσιες πηγές για σχετικές εικόνες και συσχετίσεις τις οποίες μπο-
ρούσαν να κάνουν δικές τους κάθε στιγμή.  Εάν πεις ότι το καταπίεσαν γιατί ήταν Ιουδαίοι, 
τότε αυτό φέρνει τον γρίφο σε μια νέα μορφή. Γιατί η μόνη θρησκεία «αποθνήσκοντος Θεού» 
που πραγματικά επέζησε και ανέβηκε σε πνευματικά ύψη μπορούσε να υπάρξει ακριβώς με-
ταξύ αυτών των ανθρώπων, και για τους οποίους και μόνο η ιδέα ενός Θεού πού πεθαίνει ή-



 
 
83 
 
ταν ξένη; Εγώ προσωπικά πού πρωτοδιάβασα την Καινή Διαθήκη όταν ήμουν ποιητικά και 
ψυχολογικά ανυπόμονος για το σχήμα της Γέννησης και του θανάτου και ανυπομονούσα να 
συναντήσω ένα βασιλιά σίτου, πάγωσα και παραξενεύτηκα. από την τέλεια απουσία τέτοιων 
από τα Χριστιανικά  ντοκουμέντα. Μια ειδικά στιγμή μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Ένας 
Θεός 

που πεθαίνει ο μόνος Θεός που πεθαίνει και είναι δυνατό να είναι ιστορικός-κρατά ψωμί, δη-
λαδή σιτάρι στα χέρια Του και λέγει, «αυτό είναι το σώμα μου». Σίγουρα εδώ ακόμη και αν δεν 
γίνεται πουθενά αλλού τουλάχιστο στα παλαιότερα σχόλια σ’ αυτήν την περικοπή και διά μέ-
σου-της όλο αυξανόμενης λατρευτικής χρήσης-της η αλήθεια θα πρέπει να φανεί, η σύνδεση 
μεταξύ αυτού και του ετησίου δράματος των φυτών πρέπει να γίνει. Αλλά δεν γίνεται. Υπάρχει 
εκεί για μένα. Δεν υπάρχει κανένα σημάδι ότι υπήρχε για τους μαθητές ή (ανθρώπινα μιλώ-
ντας) για τον ίδιο το Χριστό. Είναι σαν να μην κατάλαβε τι έλεγε. 
Οι γραφές στην πραγματικότητα μας δείχνουν ένα πρόσωπο πού –παίζει το ρόλο του Θεού 
πού πεθαίνει, αλλά του οποίου οι σκέψεις και λόγια μένουν έξω από τον κύκλο των θρησκευ-
τικών ιδεών στις οποίες ανήκει ο Θεός που πεθαίνει, Το πράγμα για το οποίο μιλάνε όλες οι 
Θρησκείες της φύσης φαίνεται ότι συνέβη μόνο μια φορά: αλλά συνέβη σε ένα κύκλο μέσα 
στον οποίο δεν υπάρχει ίχνος λατρείας της Φύσης. Είναι σαν να συναντούσες το φίδι της θά-
λασσας και αυτό δεν πίστευε στα φίδια της θάλασσας: σαν να κατέγραφε η ιστορία έναν άν-
θρωπο πού έκανε όλες τις πράξεις πού αποδίδονται στον Σερ Λάνσελοτ αλλά ο οποίος προφα-
νώς έχει  ακούσει τίποτε για ιπποτισμό, 

' 
Υπάρχει όμως μια υπόθεση πού αν γίνει αποδεκτή κάνει όλα τα πράγματα εύκολα και τα κάνει 
να βρίσκονται σε συμφωνία· Οι Χριστιανοί δεν ισχυρίζονται, ότι «Θεός» ήταν απλώς ενσαρκω-
μένος στον Ιησού. Ισχυρίζονται ότι ο μόνος αληθινός Θεός πού οι  Ιουδαίοι λάτρεψαν σαν Γι-
αχβέ, αυτός είναι που κατέβηκε. Τώρα ο διπλός χαρακτήρας του Γιαχβέ είναι ο εξής. Από, τη 
μια μεριά είναι ο Θεός της Φύσης ο χαρούμενος Δημιουργός της. Είναι αυτός που στέλνει βρο-
χή στα αυλάκια μέχρις ότου οι κοιλάδες να γίνουν τόσο παχιές σε σιτάρι πού γελούν και τρα-
γουδούν. Τα δέντρα του δάσους χαίρονται μπροστά Του και η φωνή Του κάνει την ελαφίνα να 
γεννήσει τα μικρά της. Είναι ο Θεός του σίτου και του οίνου και του λαδιού. Από αυτήν την 
άποψη κάνει ότι κάνουν συνεχώς όλοι οι θεοί της φύσης: είναι ο Βάκχος η Αφροδίτη, η Δήμη-
τρα όλοι τυλιγμένοι σε ένα. Δεν υπάρχει στον Ιουδαϊσμό κανένα ίχνος της ιδέας πού βρίσκεται 
σε πολλές πεσιμιστικές και πανθεϊστικές θρησκείες ότι η Φύση είναι κάποιο είδος αυταπάτης 
ή καταστροφής, ότι η πεπερασμένη ύπαρξη είναι κάτι το αφ’ εαυτού κακό και ότι η θεραπεία 
είναι το ξανακύλισμα πίσω στον Θεό. Αν Τον συγκρίνουμε με αυτές τις αντιλήψεις που είναι 
ενάντιες στην Φύση ο Γιαχβέ μπορεί να εκληφθεί, λανθασμένα σαν ένας θεός της φύσης, 
 Από την άλλη μεριά ο Γιαχβέ προφανώς δεν είναι ένας θεός της φύσης. Δεν πεθαίνει για να 
έλθει στη ζωή κάθε χρόνο όπως θα έκανε ένας σωστός βασιλιάς του σιταριού. Μπορεί να δίνει 
κρασί και γονιμότητα αλλά δεν πρέπει να λατρευτεί με βαχανάλια ή με αφροδισιακές τελετές. 
Κατοικεί την αιωνιότητα: ζει σε υψηλά και άγια μέρη: Ο Ουρανός είναι ο θρόνος Του, και όχι ο 
φορέας Του, η γη είναι το υποπόδιο των ποδιών του και όχι το ένδυμα Του. Μια μέρα θα δια-
λύσει και τα δύο και θα κάνει ένα νέο ουρανό και γη. Δεν πρέπει να τον ταυτίσουμε με «τη 
θεία σπίθα» στον άνθρωπο. Είναι «Θεός και όχι άνθρωπος» οι σκέψεις Του δεν είναι δικές μας 
σκέψεις: όλη μας η δικαιοσύνη είναι βρώμικα κουρέλια. Η εμφάνιση του στον ’Ιεζεκιήλ μας 
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δίνει μια εικόνα πού δεν δανείζεται στοιχεία από τη Φύση, αλλά (και είναι μυστήριο γιατί 
σπάνια παρατηρείται21) από αυτές τις μηχανές πού οι άνθρωποι θα έκαναν αιώνες μετά το 
θάνατο του Ιεζεκιήλ. Ο προφήτης είδε κάτι πού πολύ ύποπτα μοιάζει με δυναμοηλεκτρική γεν-
νήτρια. 

Ο Γιαχβέ δεν είναι ούτε η ψυχή της Φύσης. ούτε ο εχθρός της. Αυτή δεν είναι μήτε το σώμα 
Του ούτε μια παρακμή πού φεύγει μακριά από Αυτόν. Είναι το δημιούργημα Του. Δεν είναι 
ένας από τούς θεούς της φύσης, αλλά ο Θεός της Φύσης-ο εφευρέτης της, ο κατασκευαστής 
της, ο ιδιοκτήτης της και αυτός πού την ελέγχει. Σε καθένα πού διαβάζει αυτό το βιβλίο η έν-
νοια αυτή του είναι οικεία από παιδική ηλικία, έτσι λοιπόν τη θεωρούμε  την πιο φυσική έν-
νοια του κόσμου. Ρωτάμε «Αν οι άνθρωποι πιστέψουν στο Θεό σε ποιο άλλο είδος θεό μπο-
ρούν να πιστέψουν;» Αλλά, η απάντηση της ιστορίας είναι «σχεδόν κάθε άλλο διαφορετικό 
είδος». Περνάμε τα προνόμια μας για ένστικτα: όπως ένας συναντά κυρίες πού νομίζουν ότι οι 
εκλεπτυσμένοι τους τρόποι ότι είναι φυσικοί γι’ αυτές. Δεν θυμούνται να τούς έχουν διδαχθεί. 

Τώρα αν υπάρχει τέτοιος Θεός και αν κατεβαίνει για να ξανασηκωθεί τότε καταλαβαίνουμε 
γιατί ο Χριστός μοιάζει τόσο πολύ με ένα βασιλιά του σίτου και είναι συγχρόνως τόσο σιωπη-
λός γι’ αυτόν. Μοιάζει με τον βασιλιά του σίτου γιατί ο βασιλιάς του σίτου δεν είναι τίποτε 
άλλο παρά ένα πορτρέτο του. Η ομοιότητα δεν είναι στο ελάχιστο μη πραγματική ή τυχαία. 
Γιατί ο βασιλιάς του σίτου βγαίνει (με ανθρώπινη φαντασία) από τα γεγονότα της Φύσης, και 
τα γεγονότα της Φύσης βγαίνουν από τό Δημιουργό της, στο σχήμα Θανάτου και Γέννησης 
βρίσκονται σ’ αυτήν γιατί βρισκόντουσαν πρώτα σ’ αυτόν.  Από την άλλη μεριά στοιχεία της 
λατρείας της Φύσης λείπουν κατά πολύ περίεργο τρόπο από τη διδασκαλία του Ιησού και από 
την Ιουδαϊκή προετοιμασία πού οδήγησε σ’ αυτό, γιατί σ’ αυτήν το Πρωτότυπο της Φύσης εκ-
δηλώνεται. Σ’ αυτή από την αρχή πηγαίνεις πέρα από τις λατρείες της Φύσης και πέρα από 
την ίδια την Φύση. Εκεί πού ο ίδιος ο Θεός είναι παρών οι σκιές αυτού του Θεού δεν εμφανί-
ζονται, αυτού του οποίου μοιάζουν οι σκιές εμφανίζονται. Οι Εβραίοι σε όλη τους την ιστορία 
έφευγαν μακριά από τις λατρείες διαφόρων θεοτήτων της Φύσης, όχι γιατί αυτές οι θεότητες 
ήταν σε όλες τις απόψεις διαφορετικές από τον Θεό της Φύσης αλλά επειδή ήταν ο προορι-
σμός αυτού του έθνους να αποστρέφεται τις ομοιότητες γιατί προτιμούσε το σωστό πράγμα. 

Ή αναφορά μας στο έθνος αυτό μάς στρέφει την προσοχή σε ένα από τα χαρακτηριστικά 
της Χριστιανικής ιστορίας πού είναι αποκρουστικά στο μοντέρνο μυαλό. Για να είμαστε ειλι-
κρινείς πρέπει να παραδεχτούμε σε όλους μας δεν αρέσει ή ιδέα του «εκλεκτού λαού».  Όντες 
Δημοκράτες από τη γέννηση μας και από την εκπαίδευση μας,  θα προτιμούσαμε να σκεφτό-
μαστε για όλα τα έθνη και τις θρησκείες ως ίσα. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι ο Χριστιανισμός 
δεν κάνει παραχωρήσεις σ’ αυτό το θέμα. Δεν μας λέγει σε κανένα σημείο, ότι για μια Ανθρώ-
πινη αναζήτηση για το θεό, αλλά για κάτι που έκανε ό Θεός για τον άνθρωπο και προς τον άν-
θρωπο. Και ο τρόπος πού το κάνει είναι εκλεκτικός αντιδημοκρατικός στον ανώτατο βαθμό. 
Μετά πού χάθηκε η αμαυρώθηκε η γνώση για τον Θεό ένας άνθρωπος από όλη τη γη (ο Α-
βραάμ) διαλέγεται. Χωρίζεται (για μεγάλη του δυστυχία ίσως υποθέσουμε) από το φυσιολο-
γικό του περιβάλλον και αποστέλλεται σε μια ξένη χώρα, και γίνεται ο πρόγονος ενός έθνους 
πού προορίζεται να μεταφέρει την γνώση του Αληθινού Θεού. Μέσα σ’ αυτό το έθνος γίνεται 
μια παραπέρα διαλογή: μερικοί πεθαίνουν στην έρημο, μερικοί μένουν πίσω στη Βαβυλώνα. 

                                                           
21 Οφείλω αυτό το σημείο στον Canon (ειδικό λειτουργό της Αγγλικανικής Εκκλησίας) Adam Fox 
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Υπάρχει και άλλη διαλογή ακόμη. Αυτή η πορεία γίνεται όλο και πιο περιορισμένη, γίνεται τε-
λικά σαν το λεπτό άκρο της αιχμής του δόρατος. Είναι μια Ιουδαία κόρη πού προσεύχεται. 
Όλη η ανθρωπότητα (όσον αφορά τη λύτρωση) έχει περιοριστεί σ’ αυτήν 

 Αυτή η πορεία είναι πολύ διαφορετική από ότι απαιτούν  τα αισθήματα μας σήμερα, αλλά, 
μπορούμε να πούμε αρκετή έκπληξη ότι ακριβώς είναι αυτό πού κάνει ή Φύση. Εκλεκτικότη-
τα και σ’ αυτήν (θα πρέπει να επιτρέψουμε) μεγάλη σπατάλη, είναι η μέθοδος της. Μέσα 
από τεράστιους χώρους ένα μικρό μόνο μέρος καταλαμβάνεται από ύλη. Από όλα τα άστρα 
πιθανό πολύ λίγα να έχουν πλανήτες, ίσως μόνο ένα. Από όλους τους πλανήτες του δικού 
μας συστήματος πιθανώς μόνο ένας έχει ζωή. Κατά τη μετάδοση της ζωής αμέτρητοι σπόροι 
και σπερματοζωάρια εκπέμπονται: μερικοί διαλέγονται για την διάκριση της γονιμότητας. 
Μεταξύ των ειδών μόνο ένα είναι λογικό. Μεταξύ των ειδών μόνο λίγα υπερέχουν σε ομορ-
φιά, δύναμη ή εξυπνάδα. 

Σ’ αυτό το σημείο είμαστε πολύ επικίνδυνα κοντά στο επιχείρημα του Μπάτλερ στην πε-
ρίφημη του Αναλογία. Λέγω «επικίνδυνα» γιατί το βιβλίο αυτό πολύ κοντά σχεδόν δέχεται 
την παρωδία μέ την μορφή  «λες ότι η συμπεριφορά πού αποδίδεται στον Θεό των Χριστια-
νών είναι και ανόητη και κακή: Αλλά δεν είναι σωστό γιατί η Φύση (που Αυτός δημιούργη-
σε) συμπεριφέρεται εξ ίσου άσχημα» Στο οποίο ο αθεϊστής θα απαντήσει και όσο πιο κοντά 
είναι στον Χριστό στην καρδιά του τόσο πιο σίγουρα θα το κάνει-«Εάν υπάρχει τέτοιος Θεός 
τον περιφρονώ και τον αρνούμαι» 
 Αλλά δεν λέγω άτι η Φύση όπως την ξέρουμε ότι είναι καλή: αυτό είναι ένα σημείο στο ο-
ποίο θα στραφώ εντός ολίγου. Ούτε λέγω ότι ένας Θεός του οποίου οι πράξεις δεν ήταν κα-
λύτερες από της Φύσης θα ήταν το σωστό αντικείμενο λατρείας για ένα τίμιο άνθρωπο. Το 
σημείο είναι λίγο λεπτότερο από αυτό. Αυτή η εκλεκτική και αντιδημοκρατική ποιότητα στη 
Φύση τουλάχιστο όσο επηρεάζει την ανθρώπινη ζωή δεν είναι ούτε καλή, ούτε κακή. Καθώς 
το πνεύμα πετυχαίνει ή αποτυχαίνει να εκμεταλλευτεί αυτή τη φυσική κατάσταση, μας δί-
νει είτε καλό είτε κακό. επιτρέπει αφ’ ενός αλύπητο ανταγωνισμό, αυθάδεια και φθόνο: ε-
πιτρέπει από την άλλη μεριά μετριοφροσύνη και (μια από τις μεγαλύτερες ευχαριστήσεις) 
θαυμασμό. Ένας κόσμος στον οποίο εγώ θα ήμουνα πραγματικά (και όχι κατά κάποια νομι-
κή σημασία) «τόσο καλός όσο οποιοσδήποτε άλλος» στον οποίο δεν θα κοιτούσα ποτέ για 
να βρω κάποιο σοφότερο ή πιο έξυπνο ή πιο γενναίο ή πιο μορφωμένο από μένα θα ήταν 
ανυπόφορος. Αυτοί που είναι φανατικοί θαυμαστές μερικών αστέρων του κινηματογράφου 
και του ποδοσφαίρου ξέρουν πολύ καλά τί εννοώ. Η Χριστιανική ιστορία δεν εισάγει μια 
σκληρότητα και σπατάλη στο θείο επίπεδο πού έχουμε ήδη αηδιάσει ατό φυσικό επίπεδο, 
αλλά αυτό που κάνει είναι να μας δείξει την ενέργεια του Θεού πού δεν εργάζεται ούτε 
σκληρά ούτε σπάταλα, με την ίδια αρχή να βρίσκεται στη Φύση, μόνο πού κάτω εκεί καμιά 
φορά δουλεύει κατά τον ένα τρόπο και καμιά φορά με τον άλλο. Μάς φωτίζει την σκηνή της 
Φύσης υποδεικνύοντας ότι μια Αρχή που στην αρχή μάς φαινόταν χωρίς νόημα μπορεί να 
προέρχεται από μια Αρχή του είναι και ωραία και καλή, και που ίσως είναι μια χαλασμένη 
και κακή Αντιγραφή αυτής-ή παθολογική μορφή σ’ αυτό πού κάνει μια χαλασμένη Φύση.  
Γιατί όταν κοιτάζουμε στην Εκλεκτικότητα πού αποδίδουν οι Χριστιανοί στο Θεό βρίσκουμε 
ότι δεν είναι μια «ευνοιοκρατία» για την οποία φοβόμαστε. Ο «εκλεκτός» λαός δεν εκλέγε-
ται για δικό του χατίρι (σίγουρα όχι για δική τους τιμή ή ευχαρίστηση) αλλά για το χατίρι 
των μη εκλεκτών. Ο Αβραάμ παίρνει το μήνυμα ότι «στο σπέρμα σου» (τον εκλεκτό λαό) θα 
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«ευλογηθούν όλα τα έθνη». Αυτό το έθνος έχει εκλεγεί για να σηκώσει ένα βαρύ φορτίο. Τα 
παθήματα τους είναι μεγάλα: Αλλά όπως ό Ησαΐας έχει αναγνωρίσει τα παθήματα τους θε-
ραπεύουν άλλους. Στο τέλος αυτή ή  εκλεγμένη γυναίκα πέφτει στο μεγαλύτερο βάθος της 
μητρικής αγωνίας. Ο Γιος της, ο ενσαρκωμένος Θεός είναι  «άνθρωπος θλίψεων ο Ένας Άν-
θρωπος στον οποίο κατέβηκε η θεότητα, ο μόνος Άνθρωπος πού μπορεί να λατρευτεί νόμι-
μα, έχει την πιο μεγάλη υπεροχή στη θλίψη.  
Αλλά θα πεις αυτό διορθώνει τα πράγματα; Δεν είναι ακόμη αδικία, όμως τώρα από την 
ανάποδη; Πρώτα κατηγορήσαμε το θεό ότι έκανε πολύ εύνοια στους «εκλεκτούς» Του, τώ-
ρα βρισκόμαστε στον πειρασμό να τον κατηγορήσουμε ότι τούς έχει δείξει υπερβολική δυ-
σμένεια. (Καλύτερα να παρατήσεις την προσπάθεια να κρατήσεις και τις δυο κατηγορίες 
μαζί). Και σίγουρα έχουμε φράσει σέ μια Αρχή πολύ βαθειά ριζωμένη στον Χριστιανισμό, 
μπορούμε να την πούμε Αρχή της Αντιπροσωπευτικότητας. Ο Αναμάρτητος υποφέρει για 
τους αμαρτωλούς, όλοι οι καλοί άνθρωποι υποφέρουν για όλους τούς κακούς ανθρώπους. 
Και αυτή η Αντιπροσωπευτικότητα-όχι λιγότερο από το Θάνατο και Ξαναγέννηση ή εκλεκτι-
κότητα-είναι επίσης χαρακτηριστικό της Φύσης. Αυτάρκεια, το να ζεις στηριζόμενος στις δι-
κές σου πήγες είναι κάτι το αδύνατο στο βασίλειο της. Το κάθε τί έχει χρέος σε κάθε άλλο, 
θυσιάζεται για κάθε άλλο, εξαρτάται από κάθε τι άλλο. Και εδώ πρέπει να αναγνωρίσουμε 
ότι η αρχή αυτή καθ’ εαυτή δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή. H γάτα ζει από το ποντίκι με ένα 
τρόπο που νομίζω κακό: οι μέλισσες και τα λουλούδια ζουν το ένα από το άλλο με ένα πιο 
ευχάριστο τρόπο. Τα παράσιτα ζουν στους «ξενιστές» τους: αλλά και τα αγέννητα παιδιά 
ζουν σε βάρος των μητέρων τους. Σε μια κοινωνική ζωή χωρίς αντιπροσωπευτικότητα δε θα 
υπήρχε ούτε εκμετάλλευση ούτε καταπίεση, αλλά ούτε ευγένεια: ούτε ευγνωμοσύνη. Είναι 
μια πηγή και αγάπης και μίσους, και δυστυχίας και ευτυχίας. Όταν θα έχουμε καταλάβει 
αύτό δέν θα σκεφτόμαστε ότι τα διεφθαρμένα παραδείγματα της αντιπροσωπευτικότητας 
που έχουμε στη Φύση ότι μάς εμποδίζουν να υποθέσουμε ότι αυτή η αρχή έχει θεία προέ-
λευση.  
Σ’ αυτό το σημείο θα ήταν καλό να ρίξουμε ένα βλέμμα προς τα πίσω και να παρατηρήσου-
με πως το δόγμα της Ενσάρκωσης επιδρά ήδη στην υπόλοιπη γνώση μας. Το έχουμε ήδη 
φέρει σε επαφή μέ τέσσερεις άλλες αρχές την σύνθετη φύση του ανθρώπου, το σχήμα της 
καθόδου και επανόδου, της  Εκλεκτικότητας και της Αντιπροσωπευτικότητας. Η πρώτη μπο-
ρεί να αποκληθεί ένα γεγονός στο σύνορο μεταξύ Φύσης και Υπερφύση τα άλλα τρία είναι 
χαρακτηριστικά της ίδιας της Φύσης. Τώρα οι πιο πολλές θρησκείες όταν έρχονται αντιμέ-
τωπες μέ γεγονότα της Φύσης, είτε απλώς τα επαναβεβαιώνουν, και τούς δίνουν (ακριβώς 
όπως είναι) μια υπερβατική αξιοπρέπεια, ή απλώς τα αρνούνται, και μας υπόσχονται να 
μας απελευθερώσουν από τέτοια γεγονότα και από την Φύση εντελώς. Οι λατρείες της Φύ-
σης παίρνουν την πρώτη θέση. Δίνουν ιερότητα στα αγροτικά μας ενδιαφέροντα και πραγ-
ματικά σε όλη μας τη βιολογική ζωή. Μεθάμε στην κυριολεξία στη λατρεία του Διονύσου 
και κοιμόμαστε με πραγματικές γυναίκες στο ναό της θεότητας της γονιμότητας. Στη λα-
τρεία της δύναμης της Ζωής πού είναι οι μοντέρνες και δυτικές εκφράσεις των λατρειών της 
φύσης περνούμε την τάση που υπάρχει για «Ανάπτυξη» η αυξανόμενη περιπλοκότητα στην 
οργανικά κοινωνική και βιομηχανική ζωή και τα κάνουμε ένα θεό. Οι λατρείες πού ήταν ε-
ναντίον της Φύσης ή πεσιμιστικές πού είναι πιο πολιτισμένες και ευαίσθητες όπως ο Βου-
δισμός ή ανώτερος Ινδουισμός, μας λένε ότι η Φύση είναι κακή και απατηλή, και μάς λένε, 
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ότι υπάρχει διαφυγή από αυτήν την ακατάπαυστη αλλαγή, αυτόν τον φούρνο της πάλης και 
της επιθυμίας. Ούτε η μια ούτε η άλλη πλευρά βάζει τα γεγονότα της Φύσης κάτω από ένα 
νέο φως. Οι λατρείες της Φύσης απλώς ενισχύουν αυτήν την άποψη της Φύσης πού αυθόρ-
μητα υιοθετούμε στις στιγμές πού σφύζουμε από υγεία και έχουμε χαρούμενη κτηνωδία, οι 
θρησκείες που είναι αντίθετες με τη φύση κάνουν το ίδιο για αυτά πού σκεφτόμαστε σε 
στιγμές συμπόνιας, λεπτολογίας η ατονίας. Το Χριστιανικό δόγμα δεν κάνει ούτε το ένα ού-
τε το άλλο. Εάν ένας άνθρωπος το πλησιάσει επειδή ο Γιαχβέ είναι ο Θεός της γονιμότητας 
και νομίσει ότι είναι νόμιμη η ασέλγεια, η αν δει την Εκλεκτικότητα και την  Αντιπροσωπευ-
τικότητα της μεθόδου του Θεού και νομίσει ότι αυτό μας επιτρέπει να μιμηθούμε (σαν «ή-
ρωες» η σαν  «σούπερμεν» ή σαν παράσιτα) την κατώτερη Εκλεκτικότητα και Αντιπροσω-
πευτικότητα της Φύσης θα .καταπλαγεί από την άκαμπτη Χριστιανική απαίτηση για αγνότη-
τα ,ταπεινοφροσύνη, έλεος και δικαιοσύνη. «Αν από την άλλη μεριά έλθουμε στο δόγμα 
βλέποντας τον θάνατο πού προηγείται κάθε καινούργια ξανα-γέννηση, ή το γεγονός της α-
νισότητας ή της εξάρτησης από άλλους και της εξάρτησης τους από μάς σαν τις πιο απαίσι-
ες αναγκαιότητες ενός κακού κόσμου, και ελπίζοντας να ελευθερωθεί σε ένα διάφανο και 
«φωτισμένο» πνευματικό κόσμο όταν όλα αυτά τα πράγματα εξαφανιστούν θα απογοητευ-
θεί εξ ίσου. Θα του πουν ότι παρά τις τεράστιες διαφορές ,είναι κατά κάποια έννοια το ίδιο 
σε όλα τα σκαλοπάτια προς τα πάνω, η ίδια ιεραρχική ανισότητα , η ανάγκη για υποταγή 
τού εαυτού, την θεληματική θυσία τού εαυτού για άλλους, και την με ευχαριστία και Αγάπη 
(Αλλά χωρίς ντροπή) Αποδοχή της θυσίας άλλων για μας, όλα αυτά επικρατούν στον κόσμο 
πέραν από την Φύση. Στην πραγματικότητα αυτό πού κάνει τα πράγματα διαφορετικά είναι 
η αγάπη: όλες αυτές οι αρχές πού είναι κακές σε ένα κόσμο εγωισμού και αναγκαιότητας 
είναι καλά σε ένα κόσμο αγάπης και κατανόησης. Έτσι αν δεχτούμε αυτό το δόγμα ενός α-
νώτερου κόσμου κάνουμε ανακαλύψεις για τον κατώτερο κόσμο. Είναι από αυτόν τον λόφο 
από όπου καταλαβαίνουμε το τοπίο της κοιλάδας. Εδώ επί τέλους βρίσκομε (όπως δεν έ-
χουμε βρει είτε στις λατρείες της Φύσης η στις θρησκείες που αρνούνται τη Φύση) ένα 
πραγματικό φωτισμό η Φύση φωτίζεται από ένα φως πέρα από την Φύση. Κάποιος μιλά 
πού ξέρει περισσότερα γι’ αυτήν από ότι μπορούμε να γνωρίζουμε ζώντας μέσα της.  
Σ’ όλο αυτό το δόγμα υπονοείται ότι ή Φύση έχει μολυνθεί από το κακό Αυτές οι αρχές 
κλειδιά πού υπάρχουν σαν τρόποι καλοσύνης στην θεία ζωή, παίρνουν μια μορφή στις λει-
τουργίες της, πού είναι όχι μόνο λιγότερο τέλεια (αυτό θα έπρεπε να το περιμένουμε) αλλά 
μορφές πού αναγκάστηκα να τις περιγράψω σαν νοσηρές ή εξαχρειωμένες. Και αυτή η εξα-
χρείωση δεν μπορεί να βγει εντελώς χωρίς ένα δραστικό ξανα-φτιάξιμο της Φύσης. Εάν εί-
χαμε πλήρη ανθρώπινη αρετή θα μπορούσαμε να βγάλουμε από την ανθρώπινη ζωή όλα τα 
κακά πού προέρχονται από την Αντιπροσωπευτικότητα και την Εκλεκτικότητα και να διατη-
ρήσουμε μόνο το καλό: αλλά η σπατάλη και ο πόνος της μή ανθρώπινης Φύσης θα έμεναν 
και θα συνέχιζαν να μολύνουν την Ανθρώπινη ζωή μέ την μορφή της αρρώστιας. Και ο προ-
ορισμός πού υπόσχεται ο Χριστιανισμός στον Άνθρωπο καθαρά περιλαμβάνει μια «λύτρω-
ση» ή «ξανα-φτιάξιμο» της Φύσης πού δεν θα σταματούσε στον Άνθρωπο, ή ακόμη σ’ αυ-
τόν τον πλανήτη. Μας λέει η γραφή ότι όλη η πλάση βρίσκεται σε αγωνία και ότι ή Αναγέν-
νηση του ανθρώπου δεν είναι ένα νόημα σημαδιακό γι’ αυτήν. Αυτό μάς εγείρει πολλά 
προβλήματα πού αν τα συζητήσουμε θα βάζουμε το δόγμα της Ενσάρκωσης σε ένα πιο κα-
θαρό φως.  \ 
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Το πρώτο πού ρωτάμε είναι πως μια Φύση πού δημιουργήθηκε  από ένα καλό Θεό φθάνει 
σ’ αυτήν την κατάσταση; Με αυτή την ερώτηση εννοούμε πως γίνεται ατελής και να «χρειά-
ζεται καλυτέρευση όπως λένε οι δάσκαλοι στους σχολικούς ελέγχους. ή αλλιώς να είναι ξε-
κάθαρα διεφθαρμένη.» Αν ρωτήσουμε την ερώτηση με την πρώτη έννοια, η Χριστιανική 
απάντηση είναι (νομίζω) ότι ο Θεός εξ Αρχής την έκανε έτσι ώστε να φθάσει στην τελειότη-
τα με μια πορεία χρονική. Πρώτα έκανε την Γη άμορφο και «έρημη» και μετά την τελειο-
ποίησε κατά βαθμούς. Σ’ αυτό βλέπουμε το γνωστό μας σχήμα: κατέβασμα από το Θεό σε 
μια άμορφη Γη και ξανα-ανέβασμα Από το χωρίς μορφή στο τέλειο. Με αυτή την έννοια 
υπάρχει κάποιος βαθμός  «εξελικτικότητας» ή «προοδευτικότητας» έμφυτη στο Χριστιανι-
σμό. Αυτό όμως αφορά την ατέλεια της Φύσης, από την άλλη όταν υπάρχει μια «θετική» 
διαφθορά χρειάζεται μια διαφορετική εξήγηση. Σύμφωνα με τούς Χριστιανούς αυτή οφεί-
λεται στην αμαρτία: στην αμαρτία των ανθρώπων αλλά και δημιουργημένων όντων πολύ 
σχυρών και υπερφυσικών. Το ότι αυτό το δόγμα δεν είναι δημοφιλές οφείλεται στην μεγά-
λη έζάπλωση της Φυσιοκρατίας της εποχής μας- της πίστης ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο πα-
ρά μόνο Φύση και οτιδήποτε  κάνει κάτι αυτή προστατεύεται από μι γραμμή Μαζινό, και ότι 
αυτό θα εξαφανιστεί καθώς γίνεται η διόρθωση αυτού του σφάλματος. Σίγουρα άρρωστες 
αναζητήσεις  για αυτά τα όντα οδήγησαν τους προγόνους μας σε μια ψευδοεπιστήμη την 
Δαιμονολογία και θα πρέπει να Αποθαρρυνθεί σθεναρά η ενασχόληση μαζί της:: η στάση 
μας θα πρέπει να είναι η στάση ενός συνετού πολίτη σε καιρό πολέμου πού πιστεύει ότι 
υπάρχουν κατάσκοποι του· εχθρού ανάμεσα μας, αλλά δεν πιστεύει καμιά ιδιαίτερη καμιά 
ιδιαίτερη ιστορία για κατασκόπους. Πρέπει να περιοριστούμε στή γενική διακήρυξη ότι ό-
ντα σε μι; διαφορετική υψηλότερη  «Φύση»  πού συνδέεται μερικά με τη δική μας έχουν 
όπως και οι άνθρωποι πέσει και έχουν πειράξει πράγματα μέσα στο δικό μας κόσμο. Το 
δόγμα έκτος του ότι αποδεικνύεται καρποφόρο για το  καλό στην πνευματική ζωή κάθε αν-
θρώπου, μας βοηθά να αποφύγουμε ρηχές αισιόδοξες ή απαισιόδοξες απόψεις για τη Φύ-
ση. Το να την πούμε  «καλή» ή «κακή»  δεν είναι παρά παιδική φιλοσοφία. Βρισκόμαστε 
μέσα σε ένα κόσμο με ευχαριστήσεις πού σε μεταφέρουν ,σε ομορφιές πού σε κατακτάνε, 
και δυνατότητες τού σε ζαλίζουν,. αλλά πού συνεχώς καταστρέφονται, ή πού εκμηδενίζο-
νται. Η Φύση έχει «τον αέρα» ενός καλού πράγματος πού χάλασε.   
Η Αμαρτία και του Ανθρώπου και των Αγγέλων έγινε δυνατή από το γεγονός ότι ο Θεός τούς 
έδωσε ελευθερία θέλησης, δηλαδή το ύς έχει παραδώσει ένα μέρος από την παντοδυναμία 
Του( πάλι με ένα τρόπο θανάτου και κατεβάσματος) επειδή είδε ότι από ένα κόσμο ελεύθε-
ρων πλασμάτων, ακόμη και αν έχουν πέσει, θά μπορούσε να παράγει (και αυτό είναι  επά-
νοδος) μια βαθύτερη ευτυχία και μια πληρέστερη δόξα παρά από οποιονδήποτε κόσμο που 
θα αποτελούταν από αυτόματα.   
Μια άλλη ερώτηση είναι ή εξής. Εάν η λύτρωση του ανθρώπου είναι αρχή της Λύτρωσης 
της Φύσης σαν ένα όλο δεν θα πρέπει να συμπεράνουμε ότι ο άνθρωπος είναι το πιό σημα-
ντικό πράγμα στη Φύση;  Εάν απαντούσα «ναι» σ’ αυτήν την ερώτηση δεν θα έπρεπε να 
νοιώθω καμιά ενόχληση. Αν υποθέσουμε ότι ο άνθρωπος είναι το μόνο λογικό όν σ’ αυτό το 
σύμπαν, τότε (όπως έχει αποδειχθεί) το μικρό του μέγεθος και το μικρό μέγεθος της σφαί-
ρας που κατοικεί δεν θα το έκαναν ανόητο να είναι ο ήρωας ενός κοσμικού δράματος: ο 
Τζακ είναι ο πιο μικρός χαρακτήρας στο παραμύθι «Τζακ ο φονιάς των γιγάντων». Και ούτε 
το θεωρώ το ελάχιστο απίθανο ότι ο «άνθρωπος είναι το μόνο λογικό όν στην χωροχρονική 
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Φύση. Αυτό είναι το είδος της μοναχικής κορυφής-πού αυτή η δυσαναλογία μεταξύ εικόνας 
και πλαισίου-πού με οδηγεί η εκλεκτικότητα της Φύσης να περιμένω. Αλλά δεν είναι ανά-
γκη να υποθέσουμε ότι έτσι είναι στην πραγματικότητα. Ας είναι ο άνθρωπος ένας από τα 
μυριάδες λογικά είδη, και άς είναι ο μόνος πού έχει πέσε ι. Επειδή έχει πέσει, ο Θεός έχει 
κάμει το μεγάλο Του έργο, όπως στην παραβολή είναι για το χαμένο πρόβατο πού ψάχνει ο 
βοσκός. Ας είναι ή υπεροχή και μοναξιά του ανθρώπου όχι υπεροχής αλλά δυστυχίας και 
κακού: τότε τόσο το περισσότερο θα είναι το είδος στο οποίο θα κατέχει το  Έλεος. Για τον 
άσωτο ετοιμάζεται ο μόσχος ο σιτευτός, ή για να μιλήσουμε πιο σωστά, ο αιώνιος αμνός 
σφάζεται. Αλλά από την στιγμή πού ο Υιός τού Θεού, ο οποίος έρχεται σε μας όχι από την 
αξία μας αλλά από την αναξιότητα μας, και έχει πάρει την Ανθρώπινη Φύση, τότε το δικό 
μας γένος (ότι και να ήταν προηγουμένως) γίνεται από τότε το κεντρικό γεγονός σε όλη, τη 
Φύση: το γένος μας ανεβαίνει μετά από την μακριά του κάθοδο, θα τραβήξει όλη τη Φύση 
μαζί του γιατί μέσα στο γένος μας περιλαμβάνεται τώρα και ο Κύριος μας. Και θα ταιριάζει 
απόλυτα γι’  αυτό πού ξέρουμε για τις ενενηνταεννέα φυλές πού ζουν σε μακρινούς πλανή-
τες πού περιφέρονται γύρω από μακρινούς Ήλιους, και πού δεν χρειάζονται λύτρωση για 
δικό τους λογαριασμό , ό ι ξαναφτειάχνονται και δοξάζονται από τη δόξα πού κατέβηκε  δι-
κή μας φυλή. Γιατί ο Θεός δεν μπαλώνει δεν επιστρέφει στο παλιό στάτους κβο. Η λυτρω-
μένη ανθρωπότητα θα είναι κάτι πιο ένδοξο από ότι θα ήταν η ανθρωπότητα που δεν έχει 
πέσει, πιο δοξασμένη από ότι θα είναι μια άλλη φυλή που δεν έχει πέσει (εάν τώρα ο νυ-
κτερινός ουρανός κρύβει μια τέτοια φυλή) Όσο  μεγαλύτερη η αμαρτία τόσο μεγαλύτερο  το 
έλεος: όσο βαθύτερος ο θάνατος  τόσο μεγαλύτερη η γέννηση ξανά. Και αυτή η επιπρόσθε-
τη δόξα θα ανεβάσει με  πραγματική αντιπροσωπευτικότητα όλα τα πλάσματα και θα ευλο-
γήσουν την πτώση τού Αδάμ.   
Γράφω με την υπόθεση ότι η Ενσάρκωση έγινε μόνο εξαιτίας της πτώσης. Υπάρχει μια άλλη 
άποψη πού καμιά φορά υποστηρίζεται από Χριστιανούς. Σύμφωνα με αυτήν η κάθοδος τού 
Θεού στη Φύση δεν προκλήθηκε από την αμαρτία, θα γινόταν για δοξασμό και Τελείωση 
ακόμα και αν δεν χρειαζόταν για Λύτρωση. Οι συνακόλουθες τις περιστάσεις θα ήταν πολύ 
διαφορετικές: η θεία ταπείνωση δεν θα ήταν Θεία ταπείνωση, οι .λύπες η χολή και το ξύδι, 
το ακάνθινο στεφάνι και ο σταυρός θα απουσίαζαν. Σύμφωνα με αυτήν την άποψη η Εν-
σάρκωση όποτε και όπως γινόταν θα σήμαινε πάντοτε την ξανά -γέννηση της Φύσης. Το γε-
γονός ότι έγινε στο ανθρώπινο είδος προσκαλεσμένος προς τα εκεί από την επίκληση της 
δυστυχίας και του εξευτελισμού, που η Αγάπη έκανε αδύνατο στον Εαυτό Του να αρνηθεί, 
και δεν μπορούσε να της στερήσει την παγκόσμιο σημασία.   
Το δόγμα της παγκόσμιας λύτρωσης πού εξαπλώνεται προς τα έξω από το ανθρώπινο εί-
δος, αν και φαίνεται μυθολογική στο μοντέρνο μυαλό είναι πιο φιλοσοφική από οποιαδή-
ποτε θεωρία πού υποστηρίζει ότι ο Θεός έχοντας εισαγάγει μια φορά την Φύση θα την ε-
γκαταλείψει ουσιαστικά χωρίς καμιά αλλαγή, ή ότι ο δοξασμός ενός δημιουργήματος μπο-
ρούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς τον δοξασμό τού όλου συστήματος.  Ο Θεός δεν κατα-
στρέφει τίποτε παρά μόνο το κακό, και ποτέ δεν κάνει καλό για να το καταστρέψει ξανά. Η 
ένωση τού Θεού και της Φύσης στο πρόσωπο του Χριστού δεν δέχεται διαζύγιο. Δεν μπορεί 
να βγει έξω από την Φύση ξανά και αυτή πρέπει να δοξαστεί με όλους τούς τρόπους πού 
απαιτεί αυτή ή θαυματουργική ένωση. Όταν «έρχεται ή άνοιξη δεν αφήνει καμιά γωνία της 
γης ανέγγιχτη» , όταν μια πέτρα πέσει σε μια λιμνούλα στέλνει κύκλους μέχρι την άκρη. Ή 
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ερώτηση πού θέλουμε να ρωτήσουμε για την «κεντρική» θέση τού  Ανθρώπου σ’ αυτό το 
δράμα αυτή η ερώτηση βρίσκεται στην πραγματικότητα στο ίδιο επίπεδο με την ερώτηση 
των μαθητών «ποιός εξ αυτών είναι ο μεγαλύτερος;» Είναι το είδος τη ερώτησης στο οποίο 
ο θεός δεν άπαντά. Εάν από την άποψη τού Ανθρώπου ή αναδημιουργία της μη ανθρώπι-
νης και ακόμη χωρίς ζωή Φύσης φαίνεται σαν ένα παραπροϊόν της δικής του λύτρωσης, τό-
τε εξ ίσου από κάποιο απομακρυσμένο μη ανθρώπινο σημείο άποψης η λύτρωση τού αν-
θρώπου μπορεί να είναι απλώς το προκαταρκτικό αυτής της πιο διασκορπισμένης σε όλα 
άνοιξης, και αυτή η άδεια για πτώση τού Ανθρώπου μπορεί να υποτεθεί ότι είχε αυτό το 
σκοπό υπ’ όψη. Αυτές οι δύο απόψεις έχουν και οι δυο δίκιο αν συμφωνήσουν να βάλλουν 
κατά μέρος τις λέξεις απλώς. Εκεί πού ενεργεί ο Θεός πού είναι γεμάτος σκοπούς και εξ ο-
λοκλήρου μπορεί να κάνει προβλέψεις ενεργεί πάνω σε μια Φύση πού είναι εξ ολοκλήρου 
αλληλοσυνδεδεμένη, δεν μπορεί να υπάρχουν ατυχήματα ή πράγματα χωρίς σκοπό, τίποτε 
για το οποίο θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την λέξη απλώς. Τίποτε δεν είναι «α-
πλώς το παραπροϊόν» για κάτι άλλο. Όλα τα αποτελέσματα έχουν γίνει με σκοπό εκ των 
προτέρων. Ότι είναι υποβοηθητικό κατά τη μια άποψη, είναι ο κύριος σκοπός από την άλλη. 
Τίποτε δεν είναι τόσο υψηλό ή πρώτο κατά μια έννοια πού θα του απαγορεύει να είναι εξ 
ίσου το τελευταίο και το πιο ταπεινό. Ο σύντροφος πού σκύβει στην μια κίνηση τού χορού 
στον άνθρωπο στην άλλη κίνηση δέχεται το σεβασμό του Ανθρώπου. Το να είσαι υψηλός ή 
κεντρικός σημαίνει να παραιτείσαι συνεχώς: το να είσαι ταπεινές σημαίνει ότι υψώνεσαι: 
όλοι οι καλοί κύριοι είναι και υπηρέτες ο ίδιος ο Θεός πλένει τα πόδια ανθρώπων. Οι ιδέες 
πού συνήθως φέρνουμε στην θεώρηση Τέτοιων πραγμάτων είναι πολύ απελπιστικά πολιτι-
κές και χαμηλής αξίας.  
Επαναληπτική ισότητα  και τα προνόμια σαν τις μόνες δυνατές επιλογές, έτσι χάνοντας ό-
λους τους ανώτερους αρμονικούς, το αντίθετο, την ζωηρή ευαισθησία, τις εσωτερικές ιδιό-
τητες της πραγματικότητας.  
Γι αυτό το λόγο δεν νομίζω ότι είναι πιθανό να έχουν υπάρξει πολλές Ενσαρκώσεις (όπως 
πρότεινε ήΑλις Μέϊνελ σ’ ένα ενδιαφέρον ποίημα) για να ελευθερωθούν πολλά διαφορετι-
κά είδη δημιουργημάτων. Η αίσθηση του ύφους του θείου ιδιώματος-το απορρίπτει. Ο υ-
παινιγμός μαζικής παραγωγής . και γραμμών αναμονής έρχεται από ένα επίπεδο σκέψης 
πού είναι τελείως Ανεπαρκές. Εάν άλλα φυσικά δημιουργήματα πέραν από τον άνθρωπο 
έχουν αμαρτήσει θα πρέπει να πιστέψουμε ότι λυτρώθηκαν: αλλά ή  Ενσάρκωση του Θεού 
σαν άνθρωπος θα είναι μια μοναδική ενέργεια στο δράμα της ολικής λύτρωσης και άλλα 
είδη θα είναι μάρτυρες για τελειώς διαφορετικές Ενέργειες , Εξ ίσου μοναδικές , Εξ ίσου 
αναγκαίες και αναγκαίες γιά διαφορετικούς λόγους για την όλη πορεία, και κάθε μια (κατά 
μια άποψη) θά χαρακτηρίζεται δικαιολογημένα σαν ή μεγάλη σκηνή»» του Έργου. Γι’ αυ-
τούς πού ζουν στην πράξη ΙΙ ή πράξη III τούς φαίνεται σαν Επίλογος .γι’ αυτούς πού ζούνε 
στην πράξη III ή πράξη II τούς φαίνεται σαν πρόλογος. Και οι δυο έχουν δίκιο μέχρις ότου 
προσθέσουν την μοιραία λέξη «απλώς», ή αλλιώς προσπαθήσουν να το αποφύγουν με την 
υπόθεση του χοντροκέφαλου ότι και οι δύο πράξεις είναι ίσες.  
Πρέπει να παρατηρηθεί ότι σ’ αυτό το στάδιο ότι άν γίνει δεκτό το Χριστιανικό δόγμα, περι-
λαμβάνει ένα είδος θανάτου. Υπάρχουν δύο στάσεις απέναντι στον Θάνατο πού φυσικά υι-
οθετεί το ανθρώπινο μυαλό. Μια είναι η υψηλόφρων άποψη πού έχει πάρει τη μεγαλύτερη 
της ένταση μεταξύ των Στωικών, ότι «δέν μας ενδιαφέρει ο θάνατος», και ότι είναι απλώς 
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το σήμα της Φύσης για  αποχώρηση ”, και ότι πρέπει να τον βλέπουμε με αδιαφορία .Η άλ-
λη είναι η «φυσιολογική» άποψη πού βρίσκεται μέσα σε κάθε ιδιωτική συζήτηση για αυτό 
το θέμα, και σε πολλές μοντέρνες σκέψεις για επιβίωση του Ανθρωπίνου είδους, ότι ο Θά-
νατος είναι το μεγαλύτερο από όλα τα κακά, ο Χόμπς θά είναι ο μόνος φιλόσοφος πού έχει 
χτίσει ένα ολόκληρο σύστημα με αυτή τη βάση. Η πρώτη ιδέα απλώς αρνείται η δεύτερη 
απλώς επιβεβαιώνει το ένστικτο μας για αυτοσυντήρηση, ούτε το ένα ούτε το άλλο ρίχνουν 
φως στη Φύση, και ο Χριστιανισμός δεν ενθαρρύνει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Το δόγμα του 
είναι πιο λεπτό.  Από τη μια μεριά ο Θάνατος είναι ο θρίαμβος, του Σατανά, η τιμωρία της 
πτώσης ,και ο τελευταίος Εχθρός. Ο Χριστός έχυσε δάκρυα στον τάφο του Λαζάρου, και ί-
δρωσε αίμα στην Γεθσημανή, η Ζωή των Ζωών πού βρισκόταν μέσα Του απεχθανόταν αυ-
τήν την Ποινική αισχρότητα όχι λιγότερο από ότι το κάνομε εμείς, αλλά περισσότερο. Από 
την άλλη μεριά μόνο αυτός που χάνει την ζωή του θα την σώσει. Βαπτιζόμαστε στο θάνατο 
του Χριστού, και αυτό είναι το φάρμακο της Πτώσης. Ο Θάνατος είναι όπως -λένε πολλοί 
άνθρωποι «αμφίδρομος» . Είναι το μεγάλο όπλο του Σατανά αλλά και το μεγάλο όπλο του 
Θεού: είναι ιερός και Ανίερος, η μεγαλύτερη μας ατίμωση και η μόνη μας ελπίδα, το πράγ-
μα το οποίο ήλθε ο Χριστός να κατακτήσει και το μέσο με το οποίο το κατέκτησε.   
Το να εισδύσουμε σε όλο αυτό το μυστήριο είναι πέρα από τις δυνάμεις μας. Εάν το σχήμα 
της Καθόδου και Επανανόδου είναι (και δε φαίνεται απίθανο) η μέθοδος της πραγματικό-
τητας, τότε στο μυστήριο τού θανάτου βρίσκεται κρυμμένο το μυστικό των μυστικών. Αλλά 
κάτι πρέπει να λεχθεί για να ιδωθεί το Μεγάλο Θαύμα μέσα στο σωστό φως. Δεν χρειάζεται 
να συζητήσομε καθόλου το θάνατο στο ανώτατο δυνατό επίπεδο: η μυστική σφαγή τού Α-
μνού προ καταβολής κόσμου» είναι πάνω από ότι μπορούμε να θεωρήσουμε. Ούτε χρειά-
ζεται να θεωρήσουμε το θάνατο στο κατώτερο του επίπεδο. Το θάνατο των οργανισμών 
πού δεν είναι παρά οργανισμοί πού δεν έχουνε αναπτυγμένη προσωπικότητα δεν μας ενδι-
αφέρει. Γι αυτόν μπορούμε σωστά να πούμε , όπως μερικοί άνθρωποι που σκέπτονται 
πνευματικά θα έλεγαν για τον ανθρώπινο θάνατο οτι δεν έχει σημασία. Αλλά το εκπληκτικό 
δόγμα του Χριστιανισμού για τον ανθρώπινο θάνατο δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε.    
Ο ανθρώπινος θάνατος σύμφωνα με τούς Χριστιανούς είναι  αποτέλεσμα της ανθρώπινης 
αμαρτίας, ο άνθρωπος όπως είχε αρχικά δημιουργηθεί ήταν απρόσβλητος από αυτόν: ο 
άνθρωπος όταν λυτρωθεί και κληθεί σε μια νέα ζωή (πού με κάποια ακαθόριστη έννοια θα 
είναι μια σωματική ζωή) μέσα σε μια πιο οργανική και πιο υπάκουη Φύση, πάλι δεν θα 
προσβάλλεται από το θάνατο. Αυτό το δόγμα σίγουρα είναι Ανοησία αν ο Άνθρωπος δεν εί-
ναι παρά ένας Φυσικός οργανισμός. Αλλά αν ήταν τότε όπως είχαμε δει όλες οι σκέψεις θα 
ήταν εξ ίσου ανόητες, γιατί όλες θα είχανε αιτίες μή λογικές. Ο Άνθρωπος λοιπόν πρέπει να 
είναι ένα σύνθετο ον-ένας φυσικός οργανισμός ο πού κατοικείται, ή πού βρίσκεται σε μια 
κατάσταση συμβίωσης με ένα υπερφυσικό πνεύμα. Το Χριστιανικό δόγμα όσο και εκπλη-
κτικό και αν φαίνεται σ’ αυτούς που δεν έχουν καθαρίσει τελείως το μυαλό τους από την 
Φυσιοκρατία, λέγει ότι οι σχέσεις που τώρα παρατηρούμε μεταξύ αυτού του οργανισμού 
και του πνεύματος είναι ανώμαλες παθολογικές. Τώρα το πνεύμα μπορεί να κρατήσει τη  
θέση του εναντίον  των αδιάκοπων  προσβολών της Φύσης (φυσικές και φυσιολογικές) μό-
νο με ασταμάτητη αγρυπνία, και η φυσιολογική Φύση πάντα νικά στο τέλος. Νωρίτερα η 
αργότερα δεν μπορεί να αντισταθεί  στις διαλυτικές διεργασίες που γίνονται στο σώμα και 
επακολουθεί ο θάνατος. Λίγο αργότερα ο Φυσικός οργανισμός (γιατί δε χαίρεται για πολύ 
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τον θρίαμβο του όμοια νικιέται από την απλή φυσική Φύση και επιστρέφει στο ανόργανο. 
Αλλά σύμφωνα με τη Χριστιανική άποψη τα πράγματα δεν ήτανε πάντα έτσι. Το πνεύμα δεν 
ήτανε πάντα μια φρουρά, πού διατηρεί τη θέση της με δυσκολία μέσα σε μια εχθρική Φύση 
αλλά ήτανε  «σαν στο σπίτι του» μέσα στον οργανισμό του, σαν ένα βασιλιά στη χώρα του ή 
σαν ένα καβαλάρη πάνω στο άλογο του-ή ακόμα καλύτερα σαν τ' ανθρώπινο μέρος ενός 
Κενταύρου ήτανε αρμονικά με το Αλογίσια του μέρος. Εκεί πού η δύναμη τού πνεύματος  
εξουσίαζε πλήρως και χωρίς αντίσταση τον οργανισμό, ο θάνατος δεν μπορούσε να υπάρ-
ξει.   
Χωρίς αμφιβολία ο μόνιμος θρίαμβος του πνεύματος πάνω στις δυνάμεις της φύσης, πού 
αν αφεθούν μόνες τους, θα σκοτώσουν τον οργανισμό, θα περιλάμβανε ένα διαρκές θαύ-
μα: αλλά μόνο το ίδιο είδος θαύματος που συμβαίνει καθημερινά-γιατί όποτε σκεπτόμαστε 
λογικά είμαστε με άμεση πνευματική δύναμη σε θέση να εξαναγκάζουμε άτομα τού εγκε-
φάλου μας και μερικές ψυχολογικές τάσεις μέσα στη φυσική μας ψυχή να κάνουν κάτι πού 
δεν θα έκαναν ποτέ τους εάν είχαν αφεθεί στη Φύση. Το Χριστιανικό δόγμα θα ήτανε φα-
νταστικό μόνο εάν η παρούσα συνοριακή κατάσταση μεταξύ πνεύματος και Φύσης ήταν 
τόσο κατανοητή και αυτεξήγητη ώστε να έχουμε μόλις τώρα δει ότι αυτή είναι η μόνη πού 
θα μπορούσε να υπάρξει. Αλλά είναι άραγε έτσι;  
Στην πραγματικότητα αυτή η συνοριακή κατάσταση είναι τόσο παράξενη ώστε μόνο η συ-
νήθεια την κάνει να φαίνεται φυσική, και δεν υπάρχει τίποτε άλλο παρά μόνο το Χριστιανι-
κό δόγμα πού να μπορεί να την κάνει πλήρως κατανοητή. Σίγουρα υπάρχει μια κατάσταση 
πολέμου. Αλλά όχι ένας πόλεμος αμοιβαίας καταστροφής. Η Φύση κυριαρχώντας στο 
πνεύμα καταστρέφει όλες τις πνευματικές δραστηριότητες: το Πνεύμα κυριαρχώντας στη 
Φύση επιβεβαιώνει και καλυτερεύει τις φυσικές δραστηριότητες. Ο εγκέφαλος δεν γίνεται 
λιγότερο εγκέφαλος όταν χρησιμοποιείται για λογική σκέψη. Τα συναισθήματα δεν εξασθε-
νούν ή αχρηστεύονται όταν οργανώνονται για την υπηρεσία μιας ηθικής θέλησης-στην 
πραγματικότητα γίνονται πλουσιότερα και πιο δυνατά καθώς μια γενειάδα δυναμώνει όταν 
την ξυρίζεις ,και ένας ποταμός γίνεται πιο βαθύς όταν χτιστούν οι όχθες του. Το σώμα του 
λογικού και ενάρετου ανθρώπου, εάν τα άλλα πράγματα μείνουν ίσα, είναι καλύτερο από 
το σώμα τού ανόητου ή του ασώτου, και οί ηδονικές του ευχαριστήσεις είναι καλύτερες 
σαν ηδονικές ευχαριστήσεις: γιατί οι σκλάβοι των αισθήσεων, μετά το πρώτο δόλωμα, λι-
μοκτονούν εξ αιτίας των κυρίων τους. Όλα συμβαίνουν σαν αυτό πού είδαμε, δεν είναι πό-
λεμος αλλά επανάσταση: αυτή ή επανάσταση τού κατώτερου εναντίον τού ανώτερου με 
την οποία ο κατώτερος καταστρέφει όχι μόνο τον ανώτερο αλλά και το εαυτό του. Και εάν η 
παρούσα κατάσταση είναι μια επανάσταση, τότε η λογική δεν μπορεί να απορρίψει αλλά 
μάλλον θα απαιτήσει την πίστη ότι υπήρχε κάποτε μια εποχή πριν να ξεσπάσει ή επανά-
σταση και ότι θα υπάρξει μια εποχή μετά πού αυτή η επανάσταση τακτοποιηθεί. Και εάν με 
αυτό το τρόπο έχουμε δει βάσεις για την πίστη μας ότι το υπερφυσικό μας πνεύμα και ο 
φυσικός μας οργανισμός έχουνε τσακωθεί, θα το βρούμε ότι επιβεβαιώνεται από δύο 
πλευρές που είναι τελείως μη αναμενόμενες.  
Σχεδόν όλη η Χριστιανική θεολογία θα μπορούσε να εξαχθεί από δύο γεγονότα  (α) Ότι οι 
άνθρωποι κάνουν χοντρά αστεία, και (β) Ότι νοιώθουν ότι ο πεθαμένος προκαλεί μια ανη-
συχία. Τα χοντρά αστεία μάς διακηρύττουν ότι εδώ έχουμε ένα ζώο πού βρίσκει την ζωότη-
τα του είτε σαν αστεία είτε απαράδεκτη. Μόνο αν υπήρξε μια φιλονικία μεταξύ πνεύματος 
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και οργανισμού εγώ δεν μπορώ να δω πως είναι δυνατό να γίνεται αυτό: σ’ αυτό έχουμε το 
σημάδι ότι το ένα και το άλλο δεν νοιώθουν άνετα μαζί. Αλλά είναι πολύ δύσκολο  
Ότι αυτή η κατάσταση ήταν ή αρχική--του να φανταστούμε ότι ένα πλάσμα ήταν σοκαρι-
σμένο και σχεδόν να γαργαλιέται μέχρι θανάτου για το απλό γεγονός ότι είναι αυτό πού εί-
ναι. Δεν αντιλαμβάνομαι τα σκυλιά να βρίσκουν τίποτε το αστείο στο ότι είναι σκυλιά: υπο-
πτεύομαι ότι οι άγγελοι δεν βρίσκουν τίποτε το αστείο στο να είναι άγγελοι. Το αίσθημα 
μας για τον πεθαμένο είναι εξ ίσου παράξενο. Είναι μάταιο να πούμε ότι δεν μας αρέσουν 
τα πτώματα επειδή φοβόμαστε τα φαντάσματα. Μπορούμε να πούμε και αυτό να είναι εξ 
ίσου σωστό ότι φοβόμαστε τα φαντάσματα επειδή δεν μάς αρέσουν τα πτώματα γιατί το 
φάντασμα οφείλει ένα μεγάλο μέρος του φόβου του στις συνδεδεμένες ιδέες της χλομάδας 
φθοράς φέρετρων σαβάνων και σκουληκιών. Στην πραγματικότητα φοβόμαστε τον χωρισμό 
πού κάνει δυνατή την ύπαρξη της έννοιας και -των δύο πτωμάτων και φαντασμάτων. Γιατί 
το πράγμα δεν έπρεπε να διαιρεθεί, το κάθε μισό στο όποιο το πράγμα διαιρείται είναι α-
πεχθές. Oι εξηγήσεις πού η Φυσιοκρατία δίνει και για την σωματική ντροπή και για το αί-
σθημα μας για τον πεθαμένο δεν είναι Ικανοποιητικές.  
Αναφέρεται στα ταμπού των πρωτογόνων και δεισιδαιμονίες-σαν αυτά να μην είναι προ-
φανώς αποτελέσματα του πράγματος που πρέπει να εξηγηθεί. Αλλά μόλις δεχθούμε το 
Χριστιανικό δόγμα ότι ο άνθρωπος ήταν στην πραγματικότητα μια ενότητα και ότι η σημε-
ρινή διαίρεση είναι αφύσική, τότε όλα τα φαινόμενα βρίσκουν τη θέση τους. Θα ήταν φα-
νταστικό να πούμε ότι το δόγμα εφευρέθηκε για να εξηγηθεί η ευχαρίστηση μας σε ένα κε-
φάλαιο του Ραμπελέ, στα καλή ιστορία με φαντάσματα, ή στους θρύλους του Έντγκαρ Άλαν 
Πόε. Δεν κάνει τίποτε το λιγότερο.  
Θα πρέπει να σημειώσω ότι το επιχείρημα δεν Επηρεάζεται καθόλου από τίς κρίσεις πού 
κάνουμε για το ποιόν και των χοντρών αστείων και των ιστοριών για φαντάσματα. Μπορείς 
να πιστεύεις ότι και τα δύο είναι κακά. Μπορείς να πιστεύεις ότι και τα δύο προέρχονται 
(όπως και τα ρούχα) από την Πτώση, και είναι (όπως τα ρούχα) ο σωστός τρόπος να αντιμε-
τωπίσουμε την Πτώση στα και συνέβη: ότι ενώ ο τελειωμένος και ξαναδημιουργημένος άν-
θρωπος δεν θα έχει πιά την εμπειρία αυτού του είδους τού γέλιου ή αυτό το είδος της ανα-
τριχίλας, τώρα όμως εδώ πού είμαστε αν δεν νιώσουμε τον τρόμο ή άν δεν δούμε το αστείο 
θα ήταν λιγώτερο άπό ανθρώπινο. Αλλά όπως και να είναι τα πράγματα τα γεγονότα μαρ-
τυρούν στο ότι βρισκόμαστε σε στα κατάσταση κακής ρύθμισης.  
Αυτά όσον αφορά την έννοια κατά την οποία ο Ανθρώπινος θάνατος είναι αποτέλεσμα της 
Αμαρτίας και τού θριάμβου του Σατανά. Αλλά είναι επίσης και το μέσο λύτρωσης από την 
Αμαρτία, το φάρμακο του Θεού για τύν Άνθρωπο και τα όπλο Του εναντίον τού Σατανά. Γε-
νικά δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε πως το ίδιο ράγμα είναι το Αριστούργημα Από την 
μεριά του Ενός πολεμιστή και να είναι Επίσης το μέσο πού ο Ανώτερος πολεμιστής τον νικά. 
Κάθε καλός στρατηγός, κάθε καλός σκακιστής, παίρνει ακριβώς αυτό πού είναι το γερό μέ-
ρος τού σχεδίου τού Αντιπάλου του και το κάνει κατευθυντήρια γραμμή για το δικό του 
σχέδιο. Πάρε τον πύργο μου εάν επιμένεις,   
Δεν ήταν αρχικός μου σκοπός να το έκανες-πραγματικά θα περίμενα ότι θα έκανες μια πιο 
έξυπνη κίνηση! Αλλά σε παρακαλώ πάρε το. Γιατί τώρα θα κάνω ·αυτήν την κίνηση... και 
αυτήν την κίνηση... και να τώρα σου έκανα ματ. Κάτι παρόμοια μπορούμε να υποθέσουμε 
ότι συνέβη με τον θάνατο. Μην πεις ότι αυτές οι μεταφορές είναι πολύ ασήμαντες για να 
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διευκρινίσουν μια τόσο υψηλή υπόθεση: οι μηχανικές και ορυκτολογικές μεταφορές πού σ’ 
αυτήν την εποχή   κυριαρχούν σε ολόκληρο το μυαλό μας (χωρίς να αναγνωρίζονται σαν με-
ταφορές ) την στιγμή πού χαλαρώνουμε την επαγρύπνηση μας εναντίον τους, πρέπει να εί-
ναι απείρως λιγότερο επαρκείς.  
 
Και ένας μπορεί να δει πως συνέβη. Ο εχθρός πείθει τον  Άνθρωπο να επαναστατήσει ενα-
ντίον του Θεού: ο  Άνθρωπος κάνοντας αυτό χάνει τη δύναμη να ελέγξει την άλλη επανά-
σταση πού τώρα ο ’Εχθρός εγείρει στον οργανισμό του Ανθρώπου (φυσικό και ψυχολογικό) 
εναντίον του πνεύματος του Ανθρώπου: και το ίδιο ο οργανισμός αυτός με τη σειρά του χά-
νει τη δύναμη να διατηρηθεί εναντίον του ανόργανου, με αυτόν τον  τρόπο ο Σατανάς πα-
ρήγαγε τον  ’Ανθρώπινο θάνατο. Αλλά όταν ο θεός δημιούργησε τον Άνθρωπο τον δημιούρ-
γησε κατά τέτοιο τρόπο ώστε όταν το Ανώτερο μέρος επαναστατούσε εναντίον Του, θα ή-
ταν καταδικασμένο να χάσει τον έλεγχο στα κατώτερα μέρη του: δηλαδή. στο τέλος να υ-
ποστεί θάνατο. Αυτή η πρόνοια μπορεί να θεωρηθεί μια πειθαρχική καταδίκη («την ήμερα 
τού θα φας από του καρπού θα πεθάνεις») εξ ίσου μια έλεος, και εξ ίσου μια δικλείδα α-
σφαλείας. Είναι τιμωρία επειδή  ο θάνατος -αυτός ο θάνατος για τον  οποίο μιλά η Μάρθα 
στον Χριστό «άλλα ... Κύριε., μυρίζει»-είναι τρόμος και ατίμωση. («Δεν φοβάμαι τόσο πολύ 
το θάνατο όσο ντρέπομαι»  είπε  ο σερ Τόμας Μπραουνε) .Είναι έλεος γιατί θεληματικά και 
ταπεινά παραδιδόμενος σ’ αυτόν ο Άνθρωπος λύει την επανάσταση και κάνει ακόμη και 
αυτό το διεφθαρμένο και απαίσιο τρόπο του θανάτου μια περίπτωση αυτού του Ανώτερου 
και μυστικού θανάτου πού είναι αιωνίως καλός και Αναγκαίο συστατικό στην Ανώτατη ζωή. 
«Ετοιμότητα το παν» -όχι βέβαια η Απλή ηρωική ετοιμότητα αλλά αυτή της ταπεινότητας 
και αυταπάρνησης. Ο εχθρός μας τόσο καλοδεχούμενος γίνεται ο υπηρέτης μας: ο σωματι-
κός Θάνατος ,το τέρας γίνεται ευλογημένος πνευματικός Θάνατος στον εαυτό, εάν το πνεύ-
μα έτσι θελήσει-ή μάλλον αν αφήσει στο Πνεύμα του Θεού πού θεληματικά πέθανε να δώ-
σει την δική του θέληση σ’ αυτό. Είναι μια δικλείδα Ασφαλείας γιατί μιας και ο Άνθρωπος 
έπεσε, η φυσική αθανασία θα ήταν ο απελπιστικός του προορισμός γι’ αυτόν. Μη έχο-
ντας  την εξωτερική αναγκαιότητα του Θανάτου, θα έβρισκε βοήθεια για να είναι ελεύθε-
ρος (αν μπορείς να το πεις ελευθερία) να στερεώσει γύρω του όσο πήγαινε και γρηγορότε-
ρα τις αλυσίδες της δικής του υπερηφάνειας και λαγνείας και των εφιαλτικών πολιτισμών 
πού θα χτιζόντουσαν σε μια ολοένα αυξανόμενη δύναμη και περιπλοκή, και θα προχωρού-
σε από του να είναι απλώς ένας πεσμένος άνθρωπος σε ένα δαίμονα, που θα ήταν πιθανόν 
πέρα από κάθε δυνατότητα λύτρωσης. Αυτός ο κίνδυνος αποφεύχθηκε. Η καταδίκη αυτών 
πού έφαγαν από τον  απαγορευμένο καρπό να διωχθούν από το Δέντρο της Ζωής βρισκό-
ταν μέσα στην σύνθετη Φύση με την οποία δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Αλλά για να μετα-
τραπεί αυτή η ποινή του θανάτου σε ένα μέσο αιώνιας ζωής-το να προστεθεί σ’ αυτήν την 
Αρνητική  λειτουργία μια θετική και σωτήρια λειτουργία-ήταν αναγκαίο ο θάνατος να γίνει 
αποδεκτός. Η Ανθρωπότητα έπρεπε να αγκαλιάσει ελεύθερα το θάνατο, να υποταχθεί σ’ 
αυτόν με ολική ταπεινοφροσύνη, να τον πιεί μέχρι το κατακάθι, και έτσι να τον μετατρέψει 
σε ένα μυστικιστικό θάνατο που είναι η πηγή της ζωής. Αλλά μόνο ένας Άνθρωπος πού δεν 
είχε καθόλου ανάγκη να είναι Άνθρωπος παρά μόνο αν το είχε επιλέξει, ένας πού υπηρέτη-
σε στο τάγμα μας σαν εθελοντής, και όμως ο οποίος ήταν τέλειος Άνθρωπος, μπορούσε να 
εκτελέσει αυτήν την τέλεια θανάτωση, και έτσι (όπως και να το πεις δεν έχει σημασία) είτε 
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να νικήσει το Θάνατο είτε να το λυτρώσει. Γεύθηκε το θάνατο στην θέση των άλλων. Είναι ο 
Αντιπροσωπευτικός "θνήσκων" τού σύμπαντος: και γι’ αυτήν την αιτία η ’Ανάσταση και η 
ζωή. Ή αντίστροφα, επειδή Ζει αληθινά, πεθαίνει πραγματικά, γιατί αυτό είναι το σχήμα της 
πραγματικότητας. Επειδή το υψηλότερο μπορεί να κατέβει στο κατώτερο, Αυτός πού σε όλη 
την αιωνιότητα συνεχώς κατέβαζε τον Εαυτό Του στον ευλογημένο θάνατο της αυτοπαρά-
δοσης στον Πατέρα μπορεί πιο τέλεια να κατέβει σ’ αυτό το φρικτό και (για μας) αθέλητο 
θάνατο τού σώματος. Επειδή η Αντιπροσωπευτικότητα είναι το χαρακτηριστικό ιδίωμα της 
πραγματικότητας πού έχει δημιουργήσει, ο θάνατος  Του μπορεί να γίνει ο δικός μας θάνα-
τος. Το όλο θαύμα μακράν από τού να αρνείται αυτό πού ήδη γνωρίζομε από την πραγματι-
κότητα γράφει το σχόλιο πού μετατρέπει το δύστροπο και δυσνόητο κείμενο σε καθαρό 
κείμενο: ή μάλλον Αποδεικνύεται ότι είναι το κεἰμενο για το οποίο ή Φύση δεν είναι παρά 
το σχόλιο. Στην επιστήμη διαβάζαμε μόνο σημειώσεις για ένα ποίημα: στον Χριστιανισμό 
βρίσκουμε το ίδιο το ποίημα.  
 
Με αυτά τελειώνει το σκίτσο μας για το Μεγάλο Θαύμα. Η αξιοπιστία του δε βρίσκεται 
στην προφανότητα, απαισιοδοξία, αισιοδοξία, Πανθεϊσμό, Υλισμό, όλα έχουν αυτήν την 
«προφανή» έλξη. Κάθε ένα επιβεβαιώνεται με την πρώτη ματιά από πλήθη γεγονότων: Αρ-
γότερα το κάθε ένα συναντά ανυπέρβλητα εμπόδια. Το δόγμα της Ενανθρώπησης όμως ερ-
γάζεται στο νου μας διαφορετικά. Σκάβει κάτω από την επιφάνεια, δουλεύει μέσα στο υπό-
λοιπο της γνώσης μας με δρόμους πού δεν τούς περιμέναμε, έρχεται σε Αρμονία με τις βα-
θύτερες μας Αντιλήψεις, και τις «δεύτερες μας σκέψεις», και σε ενότητα με αυτές υπονο-
μεύει τις επιφανειακές μας γνώμες. Έχει πολύ λίγα να πει στον άνθρωπο που πιστεύει ότι 
όλα πάνε στα κομμάτια, ή ότι κάθε τι γίνεται καλύτερο και καλύτερο, ή ότι κάθετι είναι 
Θεός, ή κάθε τί είναι ηλεκτρισμός. Η ώρα του έρχεται όταν αυτά τα δόγματα μας αποδει-
κνύονται αποτυχημένα. Αν συνέβη αυτό είναι μια ιστορική ερώτηση. Αλλά όταν στραφείς 
στην ιστορία ,δεν θα του απαιτήσεις τον βαθμό της ένδειξης που θά απαιτούσες δίκαια από 
κάτι πού είναι αφ’ εαυτού του Απίθανο, μόνο αυτό το είδος και βαθμός πού θά Απαιτήσεις 
για κάτι πού αν γίνει δεκτό φωτίζει και βάζει σε τάξη όλα τά φαινόμενα εξηγεί και το γέλιο 
μας και την λογική μας, τον φόβο μάς για τους νεκρούς και την γνώση μας ότι είναι κάπως 
καλό να πεθάνεις, και πού με ένα κτύπημα καλύπτει αυτά πού πλήθη διαφόρων θεωριών 
δεν μπορούν να μας τα καλύψουν αν αυτό απορριφθεί. 
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15. ΘΑΥΜΑΤΑ THE ΠΑΛΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
Δεν μπορεί ο Υιός να κάνη από τον εαυτόν του τίποτε, παρά μόνον 

ότι βλέπει τον Πατέρα να κάνει 
Ιωάννης ε :19 

 
Εάν ανοίξουμε βιβλία σαν τα παραμυθία του Γκριμ ή τις Μεταμορφώσεις του Οβίδιου ή 

τούς Ιταλούς Επικούς θα βρούμε τον εαυτό μας σε ένα κόσμο θαυμάτων που έχει τόση ποικιλία 
που δεν μπορούμε να τον χωρίσουμε σε κατηγορίες. Τέρατα μετατρέπονται σε ανθρώπους και 
άνθρωποι σε τέρατα ή δένδρα, δέντρα μιλάνε, πλοία μετατρέπονται σε Θεές, και ένα μαγικό 
δαχτυλίδι μπορεί να κάνει να παρουσιαστούν πλούσια τραπέζια σε ερημιές. Μερικοί άνθρωποι 
δεν μπορούν να ανεχτούν τέτοιου είδους ιστορίες, άλλοι τις βρίσκουν διασκεδαστικές. Αλλά η 
παραμικρή υποψία οτι πιθανόν αυτές οι ιστορίες είναι αληθινές θα μετέτρεπε την διασκέδαση 
σε εφιάλτη. Εάν τέτοια πράγματα συνέβαιναν στην πραγματικότητα θα έδειχναν ότι ή Φύση έχει 
υποστεί εισβολή. Αλλά θα έδειχναν ότι η εισβολή έχει γίνει από μια ξένη δύναμη. Η αρμονία των 
Χριστιανικών θαυμάτων, και η διαφορά τους από αυτά τα μυθολογικά θαύματα βρίσκεται στο 
γεγονός ότι αυτά δείχνουν μία εισβολή από μία δύναμη πού δεν είναι ξένη. 

 
Είναι ότι ακριβώς θα περιμέναμε να συμβεί εάν είχε εισβάλει όχι απλώς ένας Θεός αλλά ο 

Θεός της Φύσης: από μία δύναμη πού είναι έξω από τη δικαιοδοσία της όχι σαν ξένος αλλά σαν 
κυρίαρχος. Μάς διακηρύσσουν ότι δεν είναι απλώς ένας βασιλιάς αλλά ο βασιλιάς της, ο Βασι-
λιάς της και ο δικός μας, 
Αυτό είναι ακριβώς πού βάζει τα Χριστιανικά θαύματα σε μιά διαφορετική κατηγορία από σχε-
δόν όλα τα άλλα. Δεν νομίζω ότι είναι καθήκον του Χριστιανού απολογητή (όπως νομίζουν πολ-
λοί Σκεπτικιστές) να αποδείξει σαν ανυπόστατες  όλες τις ιστορίες για θαύματα πού είναι έξω 
από τον Χριστιανισμό, ούτε ότι ένας Χριστιανός δεν πρέπει να τις πιστεύει. Δεν ανήκω στην 
παράταξη εκείνων πού πιστεύουν ότι ο Θεός δεν έκαμε ποτέ του Θαύματα διά μέσου ειδωλολα-
τρών ή επέτρεψε σε άλλες δημιουργημένες Υπερφυσικές δυνάμεις να κάνουν. Εάν όπως μας 
διηγούνται ο Τάκιτος, ο Σουετώνιος και ό Δίων Κάσιος, ο Βεσπασιανός εκτέλεσε δύο θεραπείες, 
και αν οι σύγχρονοι γιατροί μου, λένε ότι δεν θα μπορούσαν να γίνουν χωρίς θαύμα, δεν έχω 
καμιά αντίρρηση. Αλλά ισχυρίζομαι ότι τα Χριστιανικά θαύματα έχουν πολύ μεγαλύτερη εσωτε-
ρική πιθανότητα εξαιτίας της οργανικής τους σύνδεσης το ένα με το άλλο και με την όλη δομή 
της θρησκείας που επιδεικνύουν. Εάν μπορεί να δειχτεί ότι ένας ορισμένος Ρωμαίος Αυτοκράτο-
ρας-και ας τού παραδεχτούμε ένας σχετικά καλός αυτοκράτορας σαν αυτοκράτωρ- είχε ενδυνα-
μωθεί να κάνει θαύματα, πρέπει βέβαια να το κρατήσουμε το γεγονός .Παραμένει όμως ένα 
απομονωμένο και αδύναμο γεγονός. Τίποτε δεν βγαίνει από αυτό και δεν οδηγεί πουθενά, δεν 
μας εγκαθιδρύει κανένα σώμα δόγματος, δεν εξηγεί τίποτε, και δεν συνδέεται με τίποτε. Και 
αυτό είναι ένα από τά πιο ευνοούμενα μη - Χριστιανικά θαύματα.   
Οι ανήθικες και καμιά φορά, βλακώδεις παρεμβάσεις που αποδίδονται στους θεούς στις ειδω-
λολατρικές ιστορίες, ακόμη και αν είχαν ένα ίχνος ιστορικής ένδειξης, θα τα δεχόμαστε μόνο με 
την προϋπόθεση ότι δεχόμαστε ένα ασυνάρτητο σύμπαν. Αυτό πού εγείρει μύριες δυσκολίες και 
δε λύνει καμία θα το δεχόταν ένας λογικός άνθρωπος μόνο κάτω από απόλυτο εξαναγκασμό. 
Καμιά φορά ή δυνατότητα του να πιστέψουμε ένα θαύμα είναι σε αντίστροφο λόγο προς τη 
δυνατότητα να πιστέψουμε μία θρησκεία. Έτσι θαύματα (σε νεώτερα χειρόγραφα) αποδίδονται 
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στον Βούδα. Αλλά τί θα ήταν πιο ανόητο παρά αυτός πού δίδαξε ότι η φύση δεν είναι παρά μία 
αυταπάτη και από την οποία πρέπει να ξεφύγουμε θα απασχολούσε τον εαυτό του με το να 
παράγει αποτελέσματα στο Φυσικό επίπεδο-αυτός δηλαδή πού ήλθε για να μάς ξυπνήσει από 
τον εφιάλτη θα προσέθετε στον εφιάλτη; Όσο περισσότερο σεβόμαστε τη διδασκαλία του το 
λιγότερο τότε πού είναι δυνατό να δεχτούμε τα θαύματα του. Αλλά στο Χριστιανισμό όσο πε-
ρισσότερο καταλαβαίνουμε τί είναι ο Θεός ποιος μάς λέγεται ότι είναι και ποιος είναι ό λόγος 
για τον οποίο λέγεται ότι εμφανίστηκε, τόσο .περισσότερο πιστευτά γίνονται τα θαύματα. Γι’ 
αυτό βρίσκομε  ότι πολύ σπάνια έχουμε άρνηση των χριστιανικών θαυμάτων εκτός από αυτούς 
πού έχουν εγκαταλείψει ένα μέρος της Χριστιανικής διδασκαλίας. Το μυαλό πού ζητά ένα Χρι-
στιανισμό μη θαυματουργό είναι ένα μυαλό πού πέφτει από τον Χριστιανισμό σε μία απλή θρη-
σκεία!22 
Τά θαύματα πού έκανε ό Χριστός μπορούν να χωριστούν με δύο τρόπους. Το πρώτο σύστημα 
μάς δίνει τίς κατηγορίες (1) θαύματα γονιμότητας (2) θαύματα Θεραπείας (3) θαύματα δατρο-
φής(4)θαύματα κυριαρχίας πάνω στο ανόργανο (5) θαύματα αναστροφής (6) θαύματα τελειο-
ποίησης και δοξασμού. Το δεύτερο σύστημα-που μπορεί να θεωρηθεί ότι διατρέχει το πρώτο 
μας δίνει μόνο δύο κατηγορίες μόνο: Είναι: θαύματα της παλιάς Δημιουργίας και (2) Θαύματα 
της Νέας Δημιουργίας, 
Ή γνώμη για όλα αυτά τα θαύματα είναι ότι ο ενσαρκωμένος Θεός κάνει ξαφνικά και τοπικά κάτι 
πού ο Θεός έκανε ή κάνει γενικά. 
Κάθε θαύμα γράφει για μας με μικρά γράμματα κάτι πού ο Θεός ήδη έχει γράψει ή θα γράψει με 
μεγάλα γράμματα κατά μήκος του όλου πίνακα της Φύσης. Μας συγκεντρώνουν την προσοχή σε 
ένα ειδικό σημείο είτε της παρούσας δραστηριότητας είτε της μέλλουσας πού κάνει στο σύμπαν. 
Όταν αναπαράγουν ενέργειες του Θεού πού έχουμε ήδη δει σε μεγάλη κλίμακα τότε είναι θαύ-
ματα της Παλιάς Δημιουργίας: Όταν μας συγκεντρώνουν την προσοχή σ’ αυτά πού πρόκειται να 
έλθουν είναι θαύματα της Νέας Δημιουργίας. Δεν είναι ούτε ένα από απομονωμένο ή ανώμαλο: 

                                                           
22 Μια θεώρηση των θαυμάτων της Παλαιάς Διαθήκης είναι έξω από τον σκοπό αυτού του βιβλίου και θα απαιτούσε πολλά 
είδη γνώσης που δεν τα έχω. Η παρούσα μου άποψη -που είναι δοκιμαστική και υποκείμενη σε οποιοδήποτε ποσό διόρθωσης 
- είναι ότι από την πλευρά των γεγονότων, μια μακριά προπαρασκευή κορυφώνεται στην ενσάρκωση του Θεού σαν άνθρω-
πος, και από την πλευρά των ντοκουμέντων η αλήθεια εμφανίζεται σε μυθική μορφή και μετά από μια μακριά εξέλιξη σε εστί-
αση (σε συγκέντρωση) τελικά έρχεται ενσαρκωμένη στη ιστορία· Αυτό συμπεριλαμβάνει την πεποίθηση ότι ο Μύθος δεν είναι 
γενικά μια παρανοημένη ιστορία (όπως σκέφθηκε  ο 'Εφήμερος) ούτε μια διαβολική παραπλάνηση (όπως σκέφθηκαν μερικοί 
Πατέρες) ή ιερατικά ψεύδη (όπως σκέφθηκαν μερικοί φιλόσοφοι του διαφωτισμού) αλλά στην καλύτερη τους μορφή, μια 
ακόμη μη καλά εστιασμένη ακτίνα θείας αλήθειας που πέφτει στην ανθρώπινη φαντασία. Οι Εβραίοι όπως και οι άλλοι λαοί 
είχαν μυθολογία: αλλά επειδή ήταν ο εκλεκτός λαός, έτσι και η μυθολογία τους ήταν «εκλεκτή» μυθολογία-η μυθολογία που 
διαλέχτηκε από το Θεό σαν όχημα γιά τις πρώτες ιερές αλήθειες, το πρώτο βήμα σ’ αυτή την πορεία που θα κατέληγε στην 
Καινή Διαθήκη όπου η αλήθεια γίνεται τελείως ιστορική.. I Που μπορούμε να πούμε ότι μέσα σ’ αυτή τη διαδικασία αποκρυ-
στάλλωσης βρίσκεται μια συγκεκριμένη ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης είναι δύσκολο να πούμε. Νομίζω ότι τα απομνημονεύ-
ματα της αυλής του Δαβίδ έχουν την ίδια σχεδόν αξία ιστορικά όπως το Κατά Μάρκο και οι Πράξεις, αλλά το βιβλίο του Ιωνά 
είναι στην .  αντίθετη άκρη. Θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι όπως ο Θεός γενόμενος άνθρωπος κενώνεται από τη Δόξα Του, 
έτσι και η αλήθεια όταν έρχεται απ τον "ουρανό" του μύθου στην «γη» της ιστορίας υφίσταται μια κάποια ταπείνωση. Έτσι η 
Καινή Διαθήκη είναι και πρέπει να είναι πιο πεζή, κατά κάποιο τρόπο λιγότερο λαμπρή από την Παλαιά Διαθήκη, όπως και η 
Παλαιά Διαθήκη είναι και πρέπει να είναι λιγότερο πλούσια σε πολλά είδη φαντασίας από τις ειδωλολατρικές μυθολογίες. (β) 
Όπως ο Θεός δεν είναι λιγότερο Θεός με το να γίνεται Άνθρωπος έτσι και ο Μύθος παραμένει Μύθος ακόμη και όταν γίνεται 
Γεγονός. Η ιστορία του Χριστού μας απαιτεί και μας ξεπληρώνει, όχι μόνο μια θρησκευτική και ιστορική αλλά και μια ανταπό-
κριση της φαντασίας μας. Απευθύνεται στο παιδί, στον ποιητή, και τον άγριο που έχουμε μέσα μας καθώς και στην συνείδηση 
και στην διανόηση. Μια από τις λειτουργίες της είναι να γκρεμίσει τοίχους που διαχωρίζουν 
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κάθε ένα από αυτά φέρει την υπογραφή του Θεού που τον γνωρίζουμε είτε-από τη συνείδηση 
είτε από τη Φύση. Η αυθεντικότητα τους επιμαρτυρείται από το στυλ τους (ύφος). 
Πριν πάω μακρύτερα θέλω να πω ότι δεν προτίθεμαι να εγείρω την ερώτηση αν ο .Χριστός ήταν 
δυνατόν να κάνει όλα αυτά επειδή ήταν Θεός ή επειδή ήταν τέλειος άνθρωπος, γιατί υπάρχει η 
δυνατή άποψη ότι εάν ο άνθρωπος δεν είχε ποτέ του πέσει ότι όλοι άνθρωποι θα μπορούσαν να 
κάνουν παρόμοια. Είναι μία από τις δόξες του Χριστιανισμού ότι μπορούμε να πούμε για την 
ερώτηση ότι «δεν έχει σημασία». Οποιεσδήποτε και αν ήταν οι δυνάμεις του Ανθρώπου πριν 
από την πτώση, φαίνεται ότι οι δυνάμεις πού θα έχει ο ελευθερωμένος και λυτρωμένος άνθρω-
πος θα είναι απεριόριστες23.* Ο Χριστός ξανα-ανεβαίνοντας από την μεγάλη του βουτιά σηκώνει 
την Ανθρώπινη φύση μαζί του. Όπου Αυτός πηγαίνει και αυτή πηγαίνει επίσης θα γίνει «όμοια με 
αυτόν»24 Εάν στα θαύματα Του δεν ενεργεί όπως θα ενεργούσε ο Παλιός άνθρωπος πριν από την 
πτώση του, τότε ενεργεί σαν το Νέο άνθρωπο, κάθε νέο άνθρωπο, πού θα κάνει μετά την Απολύ-
τρωση του. Όταν η Ανθρωπότητα μεταφέρεται πάνω στους ώμους του Χριστού φεύγει από τα 
κρύα νερά και ανεβαίνει πάνω στα ζεστά νερά και τελικά στο φως του Ήλιου και στον Αέρα 
φεύγει από το σκοτάδι και την αφάνια καί παίρνει φως καί χρώμα.  
Ένας άλλος τρόπος να εκφράσουμε τον αληθινό χαρακτήρα των θαυμάτων θα ήταν να πούμε ότι 
αν και απομονωμένων από άλλες ενέργειες δεν είναι απομονωμένα κατά δύο τρόπους πού 
συνηθίζουμε να υποθέτουμε. Δεν είναι απομονωμένα από την μία μεριά από άλλες θείες ενέρ-
γειες: κάνουν σε μικρή κλίμακα και κοντά και μικρά και συγκεντρώνουν την προσοχή σ’ αυτά που 
ο Θεός σε άλλες περιπτώσεις κάνει τόσο μεγάλα που οι άνθρωποι δεν τα προσέχουν. Ούτε είναι 
απομονωμένα όπως το υποθέτουμε από άλλες ανθρώπινες ενέργειες: προφητεύουν δυνάμεις 
πού όλοι οι άνθρωποι θα έχουν όταν είναι «υιοί» του Θεού και εισέλθουν στη δοξασμένη του 
ελευθερία. Η μοναδικότητα του Χριστού δεν είναι μιας μεγαλοφυΐας αλλά ενός πρωτοπόρου. 
Είναι ο πρώτος του είδους του, και δεν θα είναι ο τελευταίος,  
 
Ας γυρίσουμε στην μέθοδο πού τα ταξινομήσαμε τα θαύματα και πρώτα στα θαύματα της γονι-
μότητας. Το πιο πρώτο από αυτά ήταν το θαύμα της μετατροπής του νερού σε κρασί στην γαμή-
λια γιορτή της Κανά. Αυτό το θαύμα μας διακηρύττει ότι ο Θεός όλου του οίνου είναι παρών. Ή 
άμπελος είναι μία από τις ευλογίες που έδωσε ό Γιαχβέ στο λαό Ισραήλ: είναι η πραγματικότητα 
πίσω από τον ψεύτικο θεό Βάκχο. Κάθε χρόνο σαν μέρος από την πραγματικότητα της φυσικής 
τάξης, ο Θεός κάνει κρασί. Το κάνει δημιουργώντας ένα φυτικό οργανισμό πού μπορεί να μετα-
τρέψει νερό χώμα κα ηλιακό φως σε ένα χυμό πού κάτω από τις σωστές συνθήκες θα μετατραπεί 
σε κρασί. Έτσι με κάποια έννοια συνεχώς μετατρέπει νερό σε κρασί, γιατί και το κρασί σαν όλα τα 
υγρά πού πίνομε δεν είναι παρά νερό παραλλαγμένο. Μία μόνο φορά ό ενσαρκωμένος Θεός 
βραχυκυκλώνει την όλη διεργασία: κάνει το κρασί μόνο σε μία στιγμή: χρησιμοποιεί πήλινα 
αγγεία αντί τις φυτικές ίνες για να κρατήσουν το νερό. Αλλά τα χρησιμοποιεί για να κάνει αυτό 
πού πάντοτε κάνει. Το θαύμα συνίσταται στο ότι χρησιμοποιεί ένα σύντομο δρόμο, αλλά το 
γεγονός που οδηγεί σ’ αυτό είναι το συνηθισμένο. Εάν συνέβαινε αυτό ξέρουμε ότι αυτός πού 
ήλθε στη φύση δεν είναι πνεύμα εχθρικό προς τη Φύση ούτε ένας θεός πού αγαπά την τραγωδία 
και τα δάκρυα και τη νηστεία για «αυτά καθεαυτά» (εν τούτοις τα επιτρέπει και τα απαιτεί σε 

                                                           
23 Ματθαίος 17:20, 21:21, Μάρκος 11:23, Λουκάς 10:19, Ιωάννης 14:12, Α΄ Κορινθίους 3:22, Β’ Τιμόθεο 2:12. 
24 Φιλιππησίους 3:21, Α΄ Ιωάννου 3:1, 2. 
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ειδικές περιστἀσεις) αλλά ο Θεός του Ισραήλ πού διά μέσου των αιώνων έχει δώσει κρασί για να 
χαροποιεί την καρδιά των ανθρώπων.   
 
Άλλα θαύματα πού πέφτουν σ’ αυτήν την κατηγορία είναι οι δύο περιπτώσεις θαυματουργικής 
διατροφής. Περιλαμβάνουν τον πολλαπλασιασμό λίγου ψωμιού και λίγου ψαριού σε πολύ ψωμί 
και πολύ ψάρι. Μία φορά στην έρημο ο Σατανάς τον πείραξε να κάνει ψωμί από πέτρες: αρνήθη-
κε την υπόδειξη «Ο Υιός δεν κάνει τίποτε εκτός από αυτά πού βλέπει τον Πατέρα να κάμει», 
μπορεί κάποιος χωρίς πολύ θάρρος να εικάσει ότι η απευθείας μετατροπή της πέτρας σε ψωμί 
δεν φάνηκε στον Υιό να είναι κοντά στο κληρονομικό στιλ. .Λίγο ψωμί σε πολύ ψωμί είναι όμως 
άλλο πράγμα. Κάθε χρόνο ο Θεός μετατρέπει λίγο σιτάρι σε πολύ σιτάρι: ό σπόρος σπέρνεται και 
υπάρχει αύξηση. Και οι άνθρωποι λένε ανάλογα με την μόδα:  είναι «οι νόμοι της Φύσης» ή 
«είναι η Δήμητρα ή ό Άδωνις ή ο θεός τού Σιταριού». Αλλά οι νόμοι της Φύσης δεν παρά ένα 
σχέδιο: τίποτε δεν θα έλθει σε αυτούς έκτος αν αναλάβουν το σύμπαν ως ζωντανή φροντίδα. 
Όσον αφορά τον Άδωνη κανείς δεν μπορεί να μας πει που πέθανε και πότε έχει ξανα-αναστηθεί. 
Εδώ στο τάισμα των πέντε χιλιάδων, είναι αυτός πού εν αγνοία λατρεύσαμε: ο πραγματικός θεός 
του σιταριού πού θα πεθάνει μόνο μία φορά και θα αναστηθεί μια φορά στην Ιερουσαλήμ επί 
Ποντίου Πιλάτου. 

Την ίδια μέρα πολλαπλασίασε τα ψάρια. Κοιτάξετε κάτω σε κάθε κόλπο και σε κάθε ποτάμι. 
Αυτή η γονιμότητα που κάνει τα σμήνη δείχνουν ότι είναι ό ίδιος πού συνεχίζει το έργο του 
πού γεμίζει τις θάλασσες σε αμέτρητα αυγά ψαριών. Οι αρχαίοι Ρωμαίοι είχαν ένα θεό πού 
ονόμαζαν Γένιο25, ο θεός της ζωικής και ανθρώπινης γονιμότητας, ο προστάτης τής γυναικολο-
γίας ,του εμβρύου και του γαμήλιου κρεβατιού του «γενετήσιου κρεβατιού» όπως ονομάστηκε 
από το όνομα τού θεού Γένιου. Αλλά ο Γένιος δεν ήταν παρά μία μάσκα για το θεό τού Ισραήλ, 
γιατί αυτός ήταν πού είχε δώσει την αρχική διαταγή αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και γεμίσετε 
την γήν. Και τώρα στο τάισμα των χιλιάδων ο ενσαρκωμένος Θεός κάνει το ίδιο: κάνει από κο-
ντά και σε μικρή κλίμακα αυτό με τα ανθρώπινα χέρια, αυτό πού πάντα κάνει στις θάλασσες , 
στις λίμνες και στα μικρά ποταμάκια. 
Και με αυτό στεκόμαστε στο κατώφλι αυτού του θαύματος πού για κάποιο λόγο αποδεικνύε-
ται δυσκολότερο για το Ανθρώπινο μυαλό να το δεχτεί. Μπορώ 
να καταλάβω τον άνθρωπο πoύ αρνείται τά θαύματα έξ ολοκλήρου: αλλά τι να πούμε γι’  αυ-
τόν πού θα πιστέψει σε άλλα θαύματα και θα «τραβήξει την διαχωριστική γραμμή» στήν έκ 
Παρθένου γέννηση.  Μήπως αυτό συμβαίνει γιατί για όλη τους την ψεύτικη λατρεία χειλέων 
προς τούς νόμους της Φύσης μόνο αύτή είναι η φυσική διεργασία τού πραγματικά« πιστεύ-
ουν; Ή μήπως αυτό οφείλεται στο ότι σε αυτό το θαύμα βλέπουν μία μομφή εναντίον της σε-
ξουαλικής συνομιλίας (αν και τότε και το θαυματουργικό τάισμα των πέντε χιλιάδων βλέπουν 
μία μομφή στους φουρνάρηδες) και ότι ή σεξουαλική συνομιλία είναι το μόνο πράγμα πού 
σεβόμαστε σ’ αυτήν την εποχή πού δεν σέβεται τίποτε, στην πραγματικότητα αυτό το θαύμα 
δεν είναι ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο εκπληκτικό από οποιοδήποτε άλλο. 
 
Ίσως ό καλύτερος τρόπος να πλησιάσουμε αυτό είναι από την σημείωση πού είδα σε μία από 
τις πιο αρχαϊκές και πιο αντιθεϊκές μας εφημερίδες. Η παρατήρηση ήταν ότι οι Χριστιανοί πι-

                                                           
25 Genius 



 
 
100 
 
στεύουν ένα Θεό πού «διέπραξε μοιχεία και την γυναίκα ενός Ιουδαίου μαραγκού». Ο συγ-
γραφέας δεν φαινόταν απλώς να δίνει έκφραση στην οργή του ούτε να πιστεύει ότι ο Θεός 
στην Χριστιανική ιστορία είχε πάρει ανθρώπινη μορφή και είχε ξαπλώσει με μια θνητή γυναί-
κα όπως ο Ζεύς με την Αλκμήνη. Αλλά εάν πρέπει κάποιος να απαντήσει σε αυτό το πρόσωπο 
ότι δηλαδή εάν λες την θαυματουργική σύλληψη θεία μοιχεία τότε οδηγείσαι στό να βρεις 
μιά όμοια θεία μοιχεία στην σύλληψη κάθε παιδιού-και όχι μόνο αυτό, αλλά και στη σύλληψη 
κάθε ζώου. Λυπούμαι να χρησιμοποιώ τέτοιες εκφράσεις πού μπορεί να δυσανασχετούν πολ-
λά ευσεβή αυτιά αλλά δεν ξέρω πως αλλιώς να πω αυτό που θέλω να πω. 
 

Σε μια συνηθισμένη πράξη αποκτήσεως απογόνων ο πατέρας δεν έχει καμιά δημιουργική 
δουλειά. Ένα μικροσκοπικό σωματίδιο από το σώμα του, και ένα μικροσκοπικό κομμάτι από 
το σώμα της γυναίκας συναντιούνται. Και και αυτά περνάει το χρώμα των μαλλιών του και το 
κρεμασμένο κάτω χείλος του παππού του και η μορφή της ανθρωπότητας σε όλη την περι-
πλοκότητα των οστών, νεύρων τενόντων συκωτιού και καρδιάς, και στην μορφή αυτών των 
προ-ανθρώπινων οργανισμών πού το έμβρυο ανακεφαλαιώνει στην μήτρα. Πίσω από κάθε 
σπερματοζωάριο βρίσκεται η όλη ιστορία του σύμπαντος: κλειδωμένο μέσο του βρίσκεται ένα 
όχι ασήμαντο μέρος του μέλλοντος. Το βάρος και η ώθηση του όλου αλληλοσυνδεδεμένου 
γεγονότος που λέμε Φύση μέχρι σήμερα και γνωρίζομε ότι οι νόμοι της Φύσης «δεν μπορούν 
να δώσουν αυτήν την Ώθηση» . Αν πιστεύουμε ότι ο Θεός δημιούργησε τη Φύση αύτη η ώθη-
ση προέρχεται απ’  αυτόν. Ο Ανθρώπινος πατέρας είναι απλώς το όργανο ένας φορέας, και 
πολλές φορές χωρίς τη θέληση του, πάντοτε ο τελευταίος από μια μακριά σειρά φορέων-μια 
γραμμή πού πάει πίσω πολύ μακρύτερα από τους προγόνους στο προ-ανθρώπινο και προ-
οργανικό διάστημα του χρόνου, πίσω στην δημιουργία της ίδιας της ύλης. Αυτή η γραμμή εί-
ναι στο χέρι του Θεού. Είναι το Όργανο με το οποίο συνήθως  κατασκευάζει έναν άνθρωπο. 
Γιατί είναι η πραγματικότητα πίσω από το Γένιο και την Αφροδίτη, καμιά γυναίκα δεν συνέλα-
βε ποτέ της παιδιά, η μια φοράδα πουλάρι χωρίς Αυτόν. Αλλά μια φορά και για ειδικούς λό-
γους δεν χρησιμοποίησε την μακριά γραμμή πού είναι το όργανο του: μιά φορά το ζωοποιό 
Του χέρι άγγιξε μια γυναίκα χωρίς να περάσει διά μέσου των αιώνων των αλληλοσυνδεδεμέ-
νων γεγονότων. Μια φορά το μεγάλο γάντι της φύσης βγήκε από  το χέρι του. Το γυμνό Του 
χέρι την άγγιξε. Υπήρχε βέβαια ένας μοναδικός λόγος γι’ αυτό. Αυτήν τη φορά δεν δημιουρ-
γούσε Απλώς έναν άνθρωπο αλλά τον άνθρωπο πού θα ήταν ο ίδιος: ξανάφτιαχνε τον άνθρω-
πο: ήταν αρχή, σ’ αυτό το θείο και Ανθρώπινο σημείο, της Νέας Δημιουργίας όλων των πραγ-
μάτων. Όλο το βρώμικο και κουρασμένο σύμπαν έπαθε ρίγη με αυτήν την απευθείας ένεση 
ουσιώδους ζωής-απ’ ευθείας χωρίς μόλυνση χωρίς να έχει περαστεί μέσα από αυτό το φίλτρο 
της πολυτάραχης ιστορίας της Φύσης. Αλλά θα είμαστε εκτός τόπου εάν εξερευνήσουμε εδώ 
τη θρησκευτική σημασία του θαύματος. Μας ενδιαφέρει μόνο σαν θαύμα-αυτό και τίποτε 
περισσότερο. Όσον αφορά την δημιουργία της ανθρώπινης φύσης του Ιησού Χριστού (Το Με-
γάλο θαύμα όπου ή Θεία Του φύση μπαίνει μέσα  σ’ αυτήν είναι άλλο πράγμα) η θαυματουρ-
γική του σύλληψη είναι ακόμη μία μαρτυρία ότι εδώ είναι Κύριος της Φύσεως. Κάνει εδώ μι-
κρό και από κοντά αυτό πού με ένα διαφορετικό τρόπο κάνει για κάθε γυναίκα πού συλλαμ-
βάνει. Αυτή τη φορά το κάνει χωρίς μια γραμμή Ανθρωπίνων προγόνων: αλλά και εκεί πού 
χρησιμοποιεί Ανθρώπινους προγόνους δεν είναι λιγότερο αυτό πού δίνει τη ζωή. Το κρεβάτι 
είναι στείρο εκεί πού ο τρίτος Αυτός είναι Απών. 
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Τα θαύματα θεραπείας στα οποία στρέφομαι τώρα βρίσκονται σε μία ειδική θέση. Οι άνθρω-
ποι είναι «έτοιμοι να δεχτούν ότι πολλά από αυτά συνέβησαν αλλά έχουν την τάση να αρνού-
νται ότι είναι θαύματα. Τα συμπτώματα πολλών ασθενειών μπορεί να εμφανιστούν σε υστε-
ρία, και η υστερία θεραπεύεται πολλές φορές με υποβολή. Μπορεί χωρίς αμφιβολία να ειπω-
θεί ότι αυτή η υποβολή είναι μία πνευματική δύναμη, και λοιπόν (αν σου αρέσει έτσι) μια υ-
περφυσική δύναμη, και όλες οι περιπτώσεις «θεραπείας δια πίστεως» είναι λοιπόν θαύματα, 
μα μ ό ν ο με την ίδια έννοια που κάθε περίπτωση ανθρώπινης λογικής είναι θαύμα: και αυτό 
που βλέπουμε είναι θαύματα διαφορετικά από αυτά. Η άποψη μου είναι ότι δεν είναι λογικό 
να ζητούμε από έναν άνθρωπο πού δεν έχουν δεχτεί τον χριστιανισμό στην ολότητα του να 
πιστέψουν ότι όλες οι θεραπείες που αναφέρονται στα Ευαγγέλια είναι θαύματα-δηλαδή πάνε 
πιο πέρα από τις δυνατότητες μιας ανθρώπινης υποβολής. Οι γιατροί πρέπει να αποφασίσουν 
για κάθε ειδική περίπτωση-προϋποθέτοντας ότι έχουμε αρκετά λεπτομερειακές περιγραφές 
για να επιτρέψουν μια πιθανή διάγνωση. Εδώ έχουμε ένα καλό παράδειγμα αυτού πού έχει 
ειπωθεί σε ένα προηγούμενο κεφάλαιο. Μακριά από του να πούμε ότι η πίστη στα θαύματα 
εξαρτάται από άγνοια του Φυσικού νόμου, εδώ βλέπουμε ότι ούτη ή άγνοια του φυσικού νό-
μου κάνει τά θαύματα να μην μπορούμε να τα επιβεβαιώσουμε. 
Χωρίς να αποφασίσουμε σε λεπτομέρειες ποια από τις θεραπείες (εκτος από με αποδοχή δια 
Χριστιανικής πίστης) πρέπει να θεωρηθούν θαυματουργικές μπορούμε όμως να υποδείξουμε 
το είδος του θαύματος πού συνέβαινε. Ο χαρακτήρας του μπορεί πολλές φορές να σκοτισθεί 
με την μαγική άποψη πού έχουν πολλοί άνθρωποι για την ιατρική θεραπεία. Κατά κάποια έν-
νοια κανένας γιατρός δεν θεραπεύει. Οι ίδιοι οι γιατροί θα ήταν οι πρώτοι πού θα το παραδε-
χόντουσαν. Το μαγικό δεν βρίσκεται στο φάρμακο αλλά στο σώμα του ασθενούς-στον φυσική 
ιατρική δύναμη (vis Medicatrix Naturae), την ανανηπτική η αυτοδιορθωτική ενέργεια της Φύ-
σης. Τι κάνει η θεραπεία: είναι το να διεγείρει τις Φυσικές λειτουργίες ή να βγάζει αυτό πού τις 
εμποδίζει. Για ευκολία λέμε για το γιατρό ή τον επίδεσμο ή το ότι θεραπεύουμε μία πληγή. Αλ-
λά κατά μια άλλη έννοια κάθε -πληγή αυτό-θεραπεύεται: καμιά πληγή δεν μπορεί να επουλω-
θεί σε ένα πτώμα. Η ίδια δύναμη πού είναι δύναμη βαρύτητας όταν οδηγεί τους πλανήτες τη 
λέμε βιοχημική όταν θεραπεύει ένα ζωντανό σώμα είναι η αποτελεσματική αιτία όλων των θε-
ραπειών. Και αυτή η ενέργεια προβαίνει από το Θεό από το πρώτο βήμα. Όσοι θεραπεύονται, 
όχι μόνο με την έννοια ότι η πρόνοια Του τους προμηθεύει την Ιατρική βοήθεια και υγιεινά 
περιβάλλοντα, αλλά με την έννοια ότι οι ιστοί τους θεραπεύονται από τήν ενέργεια που κατε-
βαίνει ρέοντας από Αυτόν, ενεργοποιεί το όλο σύστημα της Φύσης. Αλλά μια φορά το έκανε 
ορατά για τους αρρώστους στην Παλαιστίνη, σαν άνθρωπος που συναντά άλλους ανθρώπους 
Αυτό σε γενικές πράξεις το αναφέρουμε σαν νόμους της Φύσης ή παλιότερα τα αναφέραμε 
σαν Απόλλωνα ή σαν Ασκληπιό τώρα αποκαλύπτει τον εαυτό του. Η δύναμη που είναι πάντα 
πίσω από κάθε θεραπεία, αποκτά πρόσωπο και χέρια. Γι’ αυτό βέβαια έχουμε, αυτήν την αυ-
θαιρεσία στην διενέργεια των θαυμάτων. Είναι περιττό να παραπονιόμαστε ότι θεραπεύει αυ-
τούς πού τυχαίνει να συναντά, και όχι αυτούς που δεν συναντά. Με το να είναι άνθρωπος ση-
μαίνει ότι όταν είναι σε έναν τόπο δεν μπορεί να είναι σε άλλο. Ο κόσμος πού δεν μπορούσε 
να τον γνωρίσει ως πανταχού παρόντα σώθηκε με το να γίνει Αυτός περιορισμένος σε χώρο. 
Το μοναδικό θαύμα καταστροφής του .Ιησού, η ξήρανση της συκιάς, έχει αποδειχτεί ενοχλητι-
κό για μερικούς ανθρώπους, αλλά νομίζω ότι ή σημασία του είναι αρκετά απλή. Το θαύμα εί-
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ναι μία παραβολή πού  παρουσιάστηκε ζωντανή, ένα σύμβολο της καταδίκης του Θεού σε ότι 
είναι «άκαρπο» και ειδικά χωρίς αμφιβολία του επίσημου Ιουδαϊσμού της εποχής εκείνης. 
Αυτή είναι η ηθική σημασία. Σαν ένα θαύμα ξανά μας συγγεντρώνει την προσοχή, μας επανα-
λαμβάνει σε μικρή κλίμακα και από κοντά αυτό πού ο Θεός κάνει συνεχώς και δια μέσου της 
Φύσης. Είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο πως ο Θεός έστριψε το χέρι του Σατανά και του 
άρπαξε το όπλο, και έχει γίνει ο Θεός από την εποχή της Πτώσης Θεός και του Ανθρωπίνου 
θανάτου. Αλλά ίσως πολύ περισσότερο από την εποχή της δημιουργίας ήταν ο Θεός του θανά-
του των οργανισμών. Και στις δυο περιπτώσεις είναι ο Θεός του θανάτου επειδή είναι ο Θεός 
της Ζωής: ο Θεός του Ανθρωπίνου θανάτου επειδή δια αυτού έρχεται αύξηση της ζωής-ο Θεός 
του οργανικού θανάτου γιατί ο θάνατος είναι μέρος της μεθόδου με την οποία η οργανική ζωή 
εξαπλώνει τον εαυτό της στον Χρόνο και παραμένει νέα. Ένα δάσος χιλίων ετών βάθους είναι 
ακόμη συλλογικά ζωντανό επειδή μερικά δέντρα πεθαίνουν και άλλα μεγαλώνουν. Η ανθρώ-
πινη του μορφή, γύρισε με άρνηση στα μάτια της πάνω στη συκιά. Έκανε ότι η μη ενσαρκωθεί-
σα ενέργεια Του κάνει σε όλα τα δένδρα. Κανένα δέντρο δεν πέθανε στην Παλαιστίνη εκείνη 
τη χρονιά, ή μια οποιαδήποτε άλλη χρονιά σε όλα τα μέρη του κόσμου, παρά μόνο επειδή ο 
Θεός έκανε κάτι ή μάλλον έπαψε να κάνει κάτι γι’ αυτό 

 
Όλα τα θαύματα πού θεωρήσαμε μέχρι τώρα είναι θαύματα της Παλιάς Δημιουργίας. Σε όλα 
αυτά βλέπουμε τον θείο Άνθρωπο να μας συγκεντρώνει την  προσοχή σε ότι ήδη έκανε ο Θεός 
της Φύσης σε μια μεγαλύτερη κλίμακα. 
 
Στην επόμενη κατηγορία τα θαύματα Κυριαρχίας πάνω στο ανόργανο, βρίσκουμε μερικά που 
είναι της Παλιάς Δημιουργίας και μερικά που είναι της Νέας Δημιουργίας. Όταν ο Χριστός 
σταματά τη θύελλα κάνει ότι ο Θεός έχει κάνει πολλές φορές προηγουμένως. Ο Θεός έχει κά-
νει τη φύση κατά τέτοιο τρόπο που να έχει κάνει και περιόδους γαλήνης και θύελλες:  με αυ-
τόν τον τρόπο όλες οΐ θύελλες (εκτός από αυτές που συνεχίζονται αυτήν τη στιγμή) έχουν στα-
ματήσει με την ενέργεια του Θεού. Δεν είναι φιλοσοφικό αφού δέχτηκες το μεγάλο θαύμα να 
απορρίψεις το σταμάτημα μιας θύελλας. Δεν υπάρχει στην πραγματικότητα καμία δυσκολία 
για την προσαρμογή του καιρού στην θαυματουργική γαλήνη, Εγώ ο ίδιος  μπορώ να σταμα-
τήσω μια θύελλα στο δωμάτιο μου κλείνοντας το παράθυρο.  Η Φύση πρέπει να κάνει το κα-
λύτερο σ’ αυτές τις περιστάσεις. Και για να της αποδώσουμε το δίκαιο δε δυσανασχετεί καθό-
λου. Το όλο σύστημα μακράν του να βγει από την Ισορροπία (αυτό πού μερικοί νευρικοί άν-
θρωποι φαίνεται να θεωρούν ότι συμβαίνει με ένα θαύμα) χωνεύει τη νέα κατάσταση τόσο 
εύκολα όσο ένας ελέφαντας χωνεύει μια σταγόνα νερό. Είναι όπως έχω πει προηγουμένως μια 
τέλεια οικοδέσποινα.  Αλλά όταν ο Χριστός περπατά στο νερό έχουμε ένα θαύμα της Νέας Δη-
μιουργίας. Ο Θεός δεν έκανε στην Παλιά Δημιουργία το νερό να έχει την ιδιότητα να μπορεί να 
Υποστηρίζει ένα ανθρώπινο σώμα. Αυτό το θαύμα είναι μία πρόγευση μιας Φύσης πού θα υ-
πάρξει στο μέλλον. Η Νέα Δημιουργία τώρα μόλις ανατέλλει. Για μια στιγμή φάνηκε ότι θα ε-
ξαπλωνόταν. Για μια στιγμή δύο άνθρωποι ζούνε σ’ αυτό το νέο κόσμο. Ο Άγιος Πέτρος, κι αυ-
τός περπατά πάνω στο νερό-ένα δύο βήματα: τότε η εμπιστοσύνη του τον εγκαταλείπει και 
βουλιάζει. Είναι πίσω στην Παλιά  Φύση. Αυτή η στιγμιαία ματιά ήταν μια νιφάδα ενός θαύμα-
τος. Οι νιφάδες μας δείχνουν ότι έχουμε περάσει τη γωνιά της χρονιάς. το καλοκαίρι έρχεται. 
Αλλά ακόμη είναι πολύ νωρίς και οι νιφάδες δεν κρατάνε για πολύ 
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Τα θαύματα αναστροφής ανήκουνε επίσης στη Νέα Δημιουργία Είναι ένα Θαύμα αναστροφής 
όταν οι νεκροί ανασταίνονται. Η Παλιά Φύση δεν γνωρίζει τίποτε από αυτήν τη διεργασία: πε-
ριλαμβάνει το παίξιμο προς τα πίσω ενός φιλμ πού πάντα τό βλέπαμε να παίζεται προς τα 
μπρος. Σε μια ή δύο περιπτώσεις πού αναφέρονται στα Ευαγγέλια είναι τα πρώιμα λουλούδια-
αυτά πού λέμε λουλούδια της άνοιξης γιατί είναι προφητικά λουλούδια, γιατί μπουμπουκιά-
ζουν ενώ ακόμη είναι Χειμώνας. Και τα θαύματα της Τελείωσης και της δόξας, η Μεταμόρφω-
ση η Ανάληψη και η Ανάσταση είναι πιο εμφατικά στη Νέα Δημιουργία. 
  
Αυτά είναι η άνοιξη ή ακόμη το καλοκαίρι, του καινούργιας χρονιάς του κόσμου. Ο Αρχηγός, ο 
πρόδρομος βρίσκεται ήδη στο Μάιο ή Ιούνιο, αν και οι ακόλουθοι του στην γη ζούνε-ακόμη 
στις παγωνιές και στους Ανατολικούς ανέμους της Παλιάς Φύσης γιατί η άνοιξη προχωρά αρ-
γά-αργά το δρόμο της. 
  
Κανένα από τα θαύματα της νέας Δημιουργίας δεν μπορεί να θεωρηθεί ξεχωριστά από την 
Ανάσταση και την Ανάληψη: καί αυτό θα απαιτήσει ένα άλλο κεφάλαιο. 
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16. Θαύματα της νέας Δημιουργίας 
"προσέξτε, γιατί δαίμονες γελάνε θριαμβευτικά 

Γι’ αυτόν που μαθαίνει μόνο την μισή αλήθεια! 
Προσέξτε γιατί ο Θεός δεν θα  υπομένει 

ανθρώπους να κάνουν πιο καθαρή την ελπίδα τους 
από ότι είναι η ωραία Του υπόσχεση, ή να απαιτήσουν 

κάτι άλλο από την πεντάχορδη λύρα26 
που όμως ορκίστηκε για τα χέρια 

πού είναι αφιερωμένα σ’  αυτόν πού καταλαβαίνει 
να την κουρδίζουν εδώ σωστά 

C.PATMORE    THE VICTORIES OF LOVE 
 
Στις πρώτες μέρες του Χριστιανισμού ένας «απόστολος» ήταν πρώτα απ’ όλα ένας ,τού απο-
ρούσε να ισχυριστεί ότι ήταν ένας αυτόπτης μάρτυρας της Ανάστασης. Λίγες μόνο μέρες μετά 
τη Σταύρωση όταν προτάθηκαν δύο υποψήφιοι για το κενό πού δημιούργησε η προδοσία του 
Ιούδα, τα προσόντα τους ήταν ότι γνώρισαν τον Ιησού προσωπικά και πριν και μετά τον θάνα-
το Του και ότι μπορούσαν να δώσουν ενδείξεις από πρώτο χέρι της Ανάστασης απευθυνόμενοι 
στον έξω κόσμο (Πράξεις 1:22). Λίγες μέρες αργότερα ο Άγιος Πέτρος, κηρύττοντας τό πρώτο 
Χριστιανικό κήρυγμα, κάνει την ίδια αξίωση- «Αυτόν τον Ιησού τον ανέστησε ο Θεός, και για το 
γεγονός αυτό όλοι εμείς είμαστε μάρτυρες» (Πράξεις 2:32). Στην πρώτη του επιστολή Προς 
Κορινθίους ο απόστολος Παύλος βασίζει την αξίωση του σαν αποστόλου πάνω στην ίδια βάση-
, «Δεν είμαι απόστολος, δεν είδα αναστημένο τον Ιησού;» 
Όπως υποδεικνύουν αυτά τα προσόντα, το να κηρύξεις Χριστιανισμό σήμαινε πρωτίστως το να 
κηρύξεις την Ανάσταση, Έτσι διάφοροι άνθρωποι πού άκουσαν μόνο τμήματα της ομιλίας του 
αποστόλου Παύλου στην Αθήνα είχαν την εντύπωση ότι μιλούσε για δύο νέους θεούς, τον Ιη-
σού και την Ανάσταση (Πράξε ις 17:18). Η Ανάσταση είναι το κεντρικό θέμα σε κάθε Χριστιανι-
κό κήρυγμα που αναφέρεται στις Πράξεις. Η ’Ανάσταση και οι συνέπειες της ήταν το «ευαγγέ-
λιο» ή τα καλά νέα πού έφερναν οι Χριστιανοί: αυτά πού αποκαλούμε «Ευαγγέλια» οι εξιστο-
ρήσεις της ζωής ·και του θανάτου του Κυρίου μας, συνεγράφησαν αργότερα προς το όφελος 
αυτών πού ήδη είχαν δεχτεί το Ευαγγέλιο. Δεν ήταν κατ’ ουδένα τρόπο η βάση του Χριστιανι-
σμού: είχαν γραφτεί γι’ αυτούς πού ήδη είχαν προσηλυτιστεί. Το θαύμα  της Ανάστασης και η 
Θεολογία αυτού του θαύματος, έρχονται πρώτα: η .βιογραφία έρχεται μετά σαν σχόλιο για αυ-
τό. 
 .Τίποτε δεν είναι πιο ανιστόρητο από του να μαζέψουμε μερικά διαλεχτά λόγια  του Χριστού 
από τα Ευαγγέλια και να τα δούμε σαν το δεδομένο και το υπόλοιπο της Καινής Διαθήκης σαν 
να είναι κτισμένο πάνω του. Το πρώτο γεγονός στην Ιστορία του-Χριστιανισμού είναι ένας α-
ριθμός ανθρώπων πού λένε ότι είδαν την Ανάσταση. Αν είχαν πεθάνει χωρίς να κάνουν κανένα 
να πιστέψει σ’ αυτό το «Ευαγγέλιο» δεν θα είχαν γραφτεί ευαγγέλια. 

Είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε τι εννοούσαν αυτοί ·οι άνθρωποι. Όταν διάφοροι 
σύγχρονοι μας συγγραφείς μιλάνε για την Ανάσταση συνήθως 

 

                                                           
26 Εννοεί το σώμα με τις πέντε αισθήσεις 
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είτε εννοούν μια ιδιαίτερη στιγμή-την ανακάλυψη του Άδειου Τάφου και την εμφάνιση του 
Ιησού μερικά μέτρα πιο πέρα από αυτόν. Η Ιστορία αυτής της στιγμής είναι αυτό που προσπα-
θούν κυρίως οι Χριστιανοί απολογητές να υποστηρίξουν και οι σκεπτικιστές να αντικρούσουν. 
Αλλά αυτή η αποκλειστική συγκέντρωση στα πέντε περίπου λεπτά της Ανάστασης θα κατέ-
πλησσε τους πρώτους Χριστιανούς δασκάλους. Κάνοντας την αξίωση ότι είδαν την Ανάσταση 
δεν αξίωναν ότι είδαν αυτό. Μερικοί από αυτούς το είχαν δει αλλά μερικοί όχι. 
Δεν είχε περισσότερη σημασία από οποιαδήποτε από τις άλλες εμφανίσεις του αναστημένου 
Ιησού-εκτός από την ποιητική και δραματική σημασία που πρέπει να έχει πάντοτε η αρχή ενός 
πράγματος. Αυτό που ισχυριζόντουσαν είναι ότι όλοι σε διάφορες χρονικές στιγμές, συνάντη-
σαν τον Ιησού κατά τις έξη ή εφτά εβδομάδες που ακολούθησαν τον θάνατο Του. Μερικές φο-
ρές φαίνεται ότι ήταν μόνοι τους όταν έγινε αυτό, αλλά σε μια περίπτωση δώδεκα από αυτούς 
τον είδαν μαζύ, και σε μια περίπτωση πεντακόσιοι από αυτούς. Ο απόστολος Παύλος λέγει ότι 
η πλειοψηφία από τους πεντακοσίους ζούσε ακόμη όταν έγραφε την Πρώτη Επιστολή προς 
Κορινθίους δηλαδή γύρω στο 55μ.Χ. 
Η Ανάσταση για την οποία έφεραν μαρτυρία, δεν ήταν η πράξη του να εγείρεσαι από τους νε-
κρούς αλλά η κατάσταση του να έχεις εγερθεί, μια κατάσταση, πού όπως βεβαίωναν, είχε επι-
βεβαιωθεί από διαλείπουσες συναντήσεις για περιορισμένη περίοδο (εκτός από την ειδική και 
σε πολλούς τρόπους διαφορετική συνάντηση πού παραχώρησε στον απόστολο Παύλο). Ο τερ-
ματισμός αυτής της περιόδου είναι σημαντικός γιατί όπως θα δούμε δεν είναι δυνατό να δια-
χωρίσουμε το δόγμα της Ανάστασης από το δόγμα της Ανάληψης. 
Το δεύτερο σημείο που πρέπει να παρατηρήσουμε είναι ότι η Ανάσταση δεν εθεωρείτο απλώς 
ή κυρίως σαν ένδειξη για την αθανασία της ψυχής. Ίσως έτσι να θεωρείται σήμερα: άκουσα να 
λέγει κάποιος  «η σπουδαιότητα της Ανάστασης είναι ότι αποδεικνύει την επιβίωση». Τέτοια 
άποψη δεν μπορεί να συμφιλιωθεί με τη γλώσσα της Καινής Διαθήκης. Με μια τέτοια άποψη ο 
Χριστός θα είχε κάνει ότι κάνουν όλοι οι άνθρωποι όταν πεθαίνουν: ο μόνος νεωτερισμός είναι 
ότι το είδαμε να συμβαίνει. Αλλά δεν υπάρχει στη Γραφή η πιο αμυδρή ιδέα ότι η Ανάσταση 
είναι κάτι πού στην πραγματικότητα συνέβαινε πάντοτε.  Η Καινή Διαθήκη μας μιλά σαν το ε-
πίτευγμα του Χριστού στο να αναστηθεί εκ νεκρών ήταν το πρώτο στο είδος του σέ όλη την 
ιστορία του σύμπαντος. Είναι η «απαρχή» ο «πρωτοπόρος» της ζωής. Ανάγκασε μια πόρτα να 
ανοίξει πού είχε κλείσει από τότε που πέθανε ο πρώτος άνθρωπος. Συνάντησε πολέμησε και 
νίκησε, τον Βασιλιά του θανάτου. Κάθε τι είναι διαφορετικό γιατί το έκανε αυτό. Αυτή είναι η 
αρχή της Νέας Δημιουργίας: ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του κόσμου έχει ανοίξει. Δεν εν-
νοώ βέβαια ότι οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης δεν πίστευαν στην «επιβίωση» . Το αντίθε-
το την πίστευαν τόσο πολύ πού ο Ιησούς περισσότερο από μια φορά χρειάστηκε να τους δια-
βεβαιώσει ότι δεν είναι φάντασμα. Από τους πιο παλιούς χρόνους οι  Ιουδαίοι, όπως πολλά 
άλλα έθνη, πίστευαν ότι ο άνθρωπος έχει μια «ψυχή» ή νεφές πού διαχωρίζεται από το σώμα, 
πού μετά τον θάνατο πηγαίνει στον σκοτεινό τόπο πού λέγεται Σεόλ: μια χώρα λησμοσύνης 
και βλακείας πού κανένας δεν μπορούσε να επικαλείται πια τον Ιεχωβά, μια χώρα μισο-
πραγματική και μελαγχολική όπως ήταν ο Άδης των αρχαίων Ελλήνων ή το Νιφλχέϊμ των Βο-
ρείων. Από εκεί σκιές μπορούσαν να γυρίζουν και να εμφανιστούν στους ζωντανούς, όπως έ-
κανε η σκιά του Σαμουήλ με την διαταγή της μάγισσας του Ενδόρ. Σε νεώτερους χρόνους φά-
νηκε μια πιο χαρούμενη πίστη ότι οι δίκαιοι περνούσαν με το θάνατο τους στον «ουρανό». και 



 
 
106 
 
τα δύο είναι δόγματα της Αθανασίας της ψυχής όπως τα καταλάβαινε ένας 'Έλληνας ή όπως τα 
καταλαβαίνει ένας σύγχρονος Ευρωπαίος, και τα δυο είναι αρκετά άσχετα με την ιστορία της 
Ανάστασης. Οι συγγραφείς βλέπουν σ’ αυτό το γεγονός σαν ένα απόλυτο νεωτερισμό.  Είναι 
ξεκάθαρο ότι δε φαίνεται να τους επισκέπτεται ένα φάντασμα από τη Σεόλ, ούτε ότι έχουν το 
όραμα μιας ψυχής από τον «ουρανό».  Πρέπει να κατανοηθεί καλά ότι εάν οι Ψυχικοί  Ερευνη-
τές κατάφερναν να αποδείξουν την  «επιβίωση» και απεδείκνυα ότι η -Ανάσταση είναι μιά πε-
ρίπτωση της, δεν θα υποστήριζαν τη Χριστιανικά πίστη αλλά θα τη διαψεύδανε. 
Εάν αυτό ήταν όλο κι όλο πού συνέβη τότε το αρχικό «ευαγγέλιο» δε θα ήταν αληθινό. Αυτό 
πού ισχυριζόντουσαν οι απόστολοι ότι, είχαν δει ούτε απεδείκνυε ούτε απέκλειε, και δεν είχε 
τίποτε να κάμει με το δόγμα του «ουρανού» είτε της Σεόλ. Αν υποστήριζε κάτι, υποστήριζε μια 
τρίτη Ιουδαϊκή άποψη πού ήταν αρκετά χωριστή από αυτές τις δύο. Το τρίτο δόγμα δίδασκε 
ότι «την ημέρα του Κυρίου» θα αποκαθίστατο ειρήνη και ότι θα δινόταν παγκόσμια κυριαρχία 
στον Ισραήλ κάτω από ένα δίκαιο Βασιλιά: και ότι όταν συνέβαινε αυτό, τότε οι δίκαιοι νεκροί, 
ή τουλάχιστο μερικοί από αυτούς, θα ξανα-επέστρεφαν στην Γη-όχι σαν αιωρούμενα φαντά-
σματα άλλα σαν στερεοί άνθρωποι πού ρίχνουν σκιά στο φως του Ήλιου καί κάνουν θόρυβο 
καθώς χτυπούν το έδαφος. Ο Ησαΐας λέγει «εξεγέρθητε καί ψάλλετε σείς οί κατοικοῦντες ἐν 
τῳ χώματι,.ή γῆ θέλει έκρίψει τους νεκρούς», (26:19). Αυτό πού νόμισαν  ότι είδαν οι απόστο-
λοι  ήταν αν όχι αυτό-μια πρώτη περίπτωση του έξης: η πρώτη κίνηση ενός μεγάλου τρο-
χού πού αρχίζει να γυρνά σε διεύθυνση αντίθετη από αύτη που μέχρι τώρα έχουν παρατηρή-
σει όλοι οι άνθρωποι να κάνει. Από όλες τις ιδέες πού φιλοξενούν οι άνθρωποι είναι μόνο αυ-
τή πού τείνει να επιβεβαιώσει η ιστορία της Ανάστασης. Εάν η ιστορία είναι ψεύτικη τότε θά 
πρέπει να είναι ψεύτικος και αυτός ο Εβραϊκός μύθος πού την γέννησε. Εάν η ιστορία είναι 
Αληθινή τότε Η υπόθεση και η αναμονή της Αλήθειας δεν πρέπει να βρεθεί σε λαϊκές ιδέες για 
φαντάσματα ούτε σε Ανατολικές διδασκαλίες για μετεμψύχωση ούτε σε φιλοσοφικές θεωρίες 
για την Αθανασία της ψυχής, αλλά αποκλειστικά στις  Εβραϊκές προφητείες για την επιστροφή, 
αποκατάσταση και μεγάλη αναστροφή. Η Αθανασία απλώς ως Αθανασία είναι άσχετη με την 
Χριστιανική αξίωση. 
Πρέπει να ομολογήσω ότι υπάρχουν μερικές .πλευρές πού η Ανάσταση του Χριστού μοιάζει με 
τα «φαντάσματα» της λαϊκής παράδοσης. Σαν ένα φάντασμα εμφανίζεται και μετά «εξαφανί-
ζεται», οι κλειδωμένες πόρτες δεν του είναι εμπόδιο σ’ Αυτόν, Από την άλλη μεριά έντονα δια-
κηρύττει ότι είμαι σωματικός (Λουκάς 22:39-40) και τρώγει βρασμένο ψάρι. Γι’ αυτό το σημείο 
ο σύγχρονος αναγνώστης δεν νιώθει άνετα. Νιώθει πιο πολύ στενόχωρα μέ τα λόγια «μη μ’ 
αγγίζεις …γιατί δεν ανέβηκα ακόμα στον Πατέρα μου» (Ιωάννης 20:17)  
Για φωνές και εμφανίσεις είμαστε σε κάποιο βαθμό προετοιμασμένοι. Αλλά τι είναι αυτό το μη 
με αγγίζεις; Τι είναι αυτό το «Ανέβηκα»  Δεν είναι άραγε με τον Πατέρα ήδη σε όλη την έννοια 
πού έχει σημασία; Τι μπορεί να σημαίνει «ανέβηκα» εκτός από μια μεταφορά για αυτό; Και αν 
είναι έτσι γιατί δεν έχει ήδη «Ανεβεί»; Αυτές οι· ενοχλήσεις εγείρονται γιατί η ιστορία πού εί-
χανε να πούνε οι «Απόστολοι» έρχεται σε σύγκρουση με την ιστορία που περιμέναμε και εί-
μαστε αποφασισμένοι να διαβάσουμε εκ των προτέρων στην εξιστόρηση τους. 
Περιμέναμε να μας πούνε για μια αναστημένη ζωή που είναι καθαρά «πνευματική» στην αρ-
νητική έννοια της λέξης: δηλαδή μεταχειριζόμαστε τη λέξη «πνευματικός» για να εννοήσουμε 
όχι αυτό πού είναι αλλά αυτό που δεν είναι. Τείνουμε από την άλλη μεριά στο βάθος της καρ-
διάς μας να αμαυρώσουμε το ανθρώπινο του Αναστημένου Ιησού και να τον θεωρήσουμε ότι 
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μετά το θάνατο να επιστρέφει απλώς στην Θεότητα, έτσι ώστε η Ανάσταση να είναι απλώς η 
αντίστροφη πορεία ή αλλιώς η κατάργηση της Ενανθρώπησης. Έτσι έχουν τα πράγματα και γι’ 
αυτό όλες οι αναφορές στο Αναστημένο σώμα μας κάνουν να νοιώθουμε ενόχληση, και εγεί-
ρουν σκαιές ερωτήσεις.. Γιατί όσο κρατούμε την αρνητική πνευματική άποψη, δεν έχουμε πι-
στέψει στην πραγματικότητα σ’ αυτό το σώμα καθόλου. Έχουμε σκεφτεί (είτε το αναγνωρίζου-
με είτε όχι) ότι αυτό το σώμα δεν ήταν αντικειμενικό, ότι ήταν μια εμφάνιση πού έστειλε ο 
Θεός για να τους διαβεβαιώσει για αλήθειες πού θα ήταν αλλιώς αδύνατο να μεταδοθούν. Αλ-
λά ποιές αλήθειες; Εάν είναι Αλήθεια ότι μετά το θάνατο έρχεται μια αρνητική πνευματική 
ζωή, μια αιωνιότητα μυστικιστικών εμπειριών, τι ποιο αποπλανητικός τρόπος θα υπήρχε από 
του να το μεταδώσει αυτό από του να πάρει ανθρώπινη μορφή πού τρώγει βραστό ψάρι; Επί-
σης με τέτοια άποψη το σώμα θα ήταν μια ψευδαίσθηση. Και όλες οι θεωρίες της ψευδαίσθη-
σης χαλάνε από το γεγονός (και αν είναι μια εφεύρεση κατοπινού θα πρέπει να είναι η πιο πα-
ράξενη εφεύρεση πού επινοήθηκε ποτέ) ότι σε τρεις διαφορετικές περιστάσεις αυτή η ψευ-
δαίσθηση δεν αναγνωρίστηκε αμέσως ότι είναι ο Ιησούς (Λουκάς 24:13-31, Ιωάννης 20: 15, 
21:4). Και αν ακόμη παραδεχτούμε ότι ο Θεός έστειλε μια Αγία ψευδαίσθηση για να διδάξει 
αλήθειες που ήταν πλατειά γνωστές, και που πιο εύκολα θα μπορούσαν να διδαχτούν με άλ-
λες μεθόδους, και .που ήδη τις πίστευαν χωρίς αυτήν, και που θα σκοτείνιαζαν απ' αυτήν, δεν 
θα ελπίζαμε ότι θα έστελνε το σωστό είδος ψευδαίσθησης; Αυτός πού έκανε όλα τα πρόσωπα 
θα ήταν τόσο γκαφατζής πού να μην μπορεί να φτιάξει μια Αναγνωρίσιμη ομοιότητα του Αν-
θρώπου πού ήταν η ομοίωση του Εαυτού Του ; 
Είναι σ’ αυτό το σημείο πού μας πιάνει δέος και φόβος καθώς διαβάζομε τις γραφές. Εάν η ι-
στορία είναι ψεύτικη είναι πολύ πιο παράξενη από ότι περιμέναμε, κάτι για το οποίο η φιλο-
σοφική «θρησκεία», ψυχικές έρευνες , και λαϊκές δεισιδαιμονίες έχουν εξ ίσου αποτύχει να 
μας προετοιμάσουν. Εάν η ιστορία είναι αληθινή, τότε ένας εντελώς νέος τρόπος ύπαρξης έχει 
φανεί στο Σύμπαν. 
Το σώμα πού ζει σ’ αυτόν το νέο τρόπο ύπαρξης, μοιάζει, και όμως είναι ανόμοιο, με το σώμα 
που οι φίλοι Του γνώριζαν πριν από την εκτέλεση. Είναι σε διαφορετικές σχέσεις με τον χώρο 
και πιθανό με το χρόνο, αλλά κατ’ ουδένα τρόπο δεν είναι τελείως αποκομμένο από αυτούς. 
Μπορεί να κάνει τη ζωική λειτουργία του να φάγει, έχει τέτοια σχέση με την ύλη όπως την 
γνωρίζουμε πού μπορεί να αγγιχθεί, αν και καταρχήν είναι καλύτερο να μην τον αγγίσει κα-
νείς. Έχει επίσης μια ιστορία μπροστά του πού φαίνεται από την πρώτη στιγμή της ’Ανάστα-
σης, και που τώρα προχωρά για να αλλάξει ή να πάει κάπου αλλού. Γι’ αυτό η ιστορία της Ανά-
ληψης δεν μπορεί να χωριστεί από την ιστορία της Ανάστασης. Όλες οι αναφορές υποδεικνύ-
ουν ότι οι εμφανίσεις του Αναστημένου Σώματος κάποτε σταμάτησαν, μερικές περιγράφουν 
ένα απότομο τέλος έξη εβδομάδες μετά τον θάνατο. και το περιγράφουν αυτό το απότομο τέ-
λος με ένα τρόπο πού παρουσιάζει τις μεγαλύτερες δυσκολίες στο μοντέρνο μυαλό από οποι-
οδήποτε άλλο μέρος της Γραφής.  Γιατί εδώ έχουμε τις συνέπειες όλων αυτών των ακατέργα-
στων ιδεών πού όπως είπα οι Χριστιανοί δεν είναι δεσμευμένοι: την κάθετη άνοδο σαν σε ένα 
μπαλόνι, τον τοπικό ουρανό ,και τον στολισμένο θρόνο στα δεξιά του θρόνου του Πατέρα. Στο 
κατά Μάρκο διαβάζουμε «αναλήφθηκε στον ουρανό και κάθισε στα δεξιά του Θεού». Ο συγ-
γραφέας των Πράξεων μας λέγει «ανυψώθηκε, και μία νεφέλη τον έκρυψε από τα μάτια 
τους». 
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Είναι αλήθεια ότι αν επιθυμούμε μπορούμε να απαλλαγούμε από αυτές τις ενοχλητικές παρα-
γράφους και έχουμε τα μέσα να το κάνουμε. Η παράγραφος του Μάρκου πιθανόν να μην ήταν 
μέρος του παλαιότερου κειμένου του κατά Μάρκον μπορείς να προσθέσεις ότι η Ανάληψη αν 
και υπονοείται σε όλη την Καινή Διαθήκη, έχουμε περιγραφές της μόνο σ’ αυτά τα δύο σημεία. 
Μπορούμε άραγε απλά να πετάξουμε την ιστορία της Ανάληψης; Η απάντηση είναι ότι μπο-
ρούμε να το κάνουμε μόνο αν θεωρήσουμε όλες τις εμφανίσεις της Ανάστασης σαν ιστορίες 
φαντάσματος ή σαν ψευδαίσθηση. Γιατί ένα φάντασμα μπορεί να ξεθωριάζει 
και να εξαφανιστεί, αλλά μια αντικειμενική οντότητα πρέπει να πάει κάπου, κάτι πρέπει να 
συμβεί σ’ αυτήν. Και αν το Αναστημένο Σώμα δεν ήταν Αντικειμενικό τότε όλοι μας (Χριστιανοί 
και μη ) πρέπει να εφευρεθεί μια εξήγηση για την εξαφάνιση του πτώματος. Και οι Χριστιανοί 
πρέπει να εξηγήσουμε γιατί ο Θεάς έστειλε ή επέτρεψε σε ένα «όραμα» ή ένα «φάντασμα» 
του οποίου η όλη συμπεριφορά φαινόταν ότι στόχευε στο να πείσει τους μαθητές ότι δεν ήταν 
όραμα ή φάντασμα αλλά ένα σωματικό ον, εάν ήταν ένα όραμα τότε ήταν το πιο απατηλό ό-
ραμα της ιστορίας. Αλλά αν ήταν πραγματικό τότε κάτι θα πρέπει να συνέβη μετά που έπαψε 
να εμφανίζεται. Δεν μπορείς να βγάλεις την Ανάληψη χωρίς να βάλεις κάτι άλλο στή θέση της. 

Οι αναφορές παριστάνουν το Χριστό σαν να περνά μετά το θάνατο (όπως  
κανένας άνθρωπος δεν έχει περάσει προηγουμένως) ούτε σε καθαρά, δηλαδή αρνητικά 
«πνευματικό» τρόπο ύπαρξης ούτε σε ένα «φυσικό» τρόπο ζωής όπως γνωρίζουμε, αλλά σε 
μια ζωή πού έχει την δικά της νέα Φύση. Τον δείχνει να αποτραβιέται μετά έξη εβδομάδες, σε 
κάποιο διαφορετικό τρόπο ύπαρξης. Μας λέγει-αυτός λέγει-ότι πηγαίνει «να ετοιμάσει τόπο 
για μας». Αυτό υποθετικά σημαίνει ότι Αυτός είναι έτοιμος να δημιουργήσει μια εντελώς νέα 
Φύση που θα δώσει το περιβάλλον και τις συνθήκες για την δοξασμένη Του Ανθρωπότητα και 
δι’ Αυτού για μας. Η εικόνα δεν είναι αυτό πού περιμέναμε- αν και το αν είναι περισσότερο η 
λιγότερο πιθανά και φιλοσοφικά είναι άλλη ερώτηση. Δεν είναι η εικόνα δραπέτευσης από 
κάποιο οποιοδήποτε είδος φύσης σε και χωρίς όρους και υπερβατική ζωή. Είναι η εικόνα μιας 
νέας Ανθρώπινης Φύσης μιας νέας Φύσης γενικότερα, που γεννιέται. Πρέπει πραγματικά να 
πιστέψουμε ότι το αναστημένο Σώμα είναι εξαιρετικά διαφορετικό από το θνητό σώμα: Αλλά η 
ύπαρξη σ΄ αυτήν την νέα κατάσταση και που θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να περιγραφεί 
σαν «σώμα», περιλαμβάνει κάποιο είδος σχέσεων στον χώρο, και τελικά ένα νέο σύμπαν. Αυτή 
είναι η εικόνα-όχι καταστροφής αλλά ξαναδημιουργίας. Ο παλιός Αγρός του χωροχρόνου, ύλης 
και αισθήσεων θα πρέπει να βοτανιστεί, να σκαφτεί, και να σπαρθεί με νέο σπόρο. 
Εμείς μπορεί να έχουμε κουραστεί από το παλιό χωράφι, όχι όμως και ο Θεός. 
Και όμως ο τρόπος πού ακριβώς αρχίζει να λάμπει η νέα Φύση έχει κάποια 
συγγένεια με τις συνήθειες της παλιάς Φύσης. Στην Φύση, όπως την ξέρουμε μπορούμε να 
προβλέψουμε τα πράγματα. Όπως ξέρουμε η Φύση αγαπά `τις ψεύτικες αυγές, και πρόδρο-
μους: έτσι όπως είπα προηγουμένως μερικά άνθη εμφανίζονται πριν να έλθει η πραγματική 
άνοιξη: υπάνθρωποι (όπως θα το ήθελαν 
οι εξελικτικοί) πριν από τον αληθινό άνθρωπο. Έτσι παίρνουμε το Νόμο πριν από το Ευαγγέλιο, 
θυσίες ζώων πού είναι σκιές της μεγάλης θυσίας του Θεού στον Θεό, τον Βαπτιστή πριν από το 
Μεσσία, και αυτά τα θαύματα της «νέας Δημιουργίας» πού έρχονται πριν από την Ανάσταση. 
Το περπάτημα του Χριστού στο νερό, η Ανάσταση του Λαζάρου πέφτουν σ’ αυτήν την κατηγο-
ρία. Και τα δύο μας δίνουν υπαινιγμούς με το τι θα μοιάζει η Νέα Φύση. 
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Στο περπάτημα πάνω στο νερό βλέπουμε τις σχέσεις πνεύματος και Φύσης τόσο αλλαγμένες 
πού η Φύση μπορεί να γίνει έτσι ώστε να κάνει ότι επιθυμεί το πνεύμα. Αυτή η νέα υπακοή της 
Φύσης δεν πρέπει να διαχωριστεί βέβαια ούτε στην σκέψη από την υπακοή του πνεύματος 
στον Πατέρα των Πνευμάτων. Χωρίς αυτήν την επιφύλαξη δε θα ήταν δυνατή μια τέτοια υπα-
κοή από την Φύση θα, άν ήταν δυνατή θα κατέληγε σε χάος: το κακό όνειρο της Μαγείας εγεί-
ρεται από την επιθυμία του πεπερασμένου πνεύματος να πάρει αυτήν την εξουσία χωρίς να 
πληρώσει την τιμή. Η κακή πραγματικότητα της παράνομης εφαρμοσμένης επιστήμης (πού 
είναι η πραγματική κληρονόμος της Μαγείας) μετατρέπει πολλές περιοχές της Φύσης σε χάος 
και στειρότητα αυτήν την στιγμή. Δεν ξέρω πόσο ριζικά πρέπει να αλλάξει η Φύση για να γίνει 
υπάκουη στα πνεύματα πού τα πνεύματα έχουν γίνει τελείως  υπάκουα στην πηγή τους. Πρέ-
πει να προσέξουμε τουλάχιστο ένα πράγμα. Εάν είμαστε πραγματικά πνεύματα και όχι προϊό-
ντα της φύσης τότε πρέπει να υπάρχει κάποιο σημείο (πολύ πιθανό ό εγκέφαλος) όπου το δη-
μιουργημένο πνεύμα ακόμη και τώρα μπορεί να παράγει αποτελέσματα στην φύση όχι με χει-
ρισμούς ή τεχνικές αλλά απλά με τη θέληση για να γίνουν. Εάν με αυτό έχεις αυτό που λες 
Μαγεία τότε η μαγεία φανερώνεται κάθε φορά που κινείς το χέρι σου ή σκέφτεσαι μια σκέψη. 
Και η Φύση όπως είδαμε δεν καταστρέφεται αλλά μάλλον τελειοποιείται από την δουλεία της. 
Η ανάσταση του Λαζάρου διαφέρει από την Ανάσταση του ίδιου του Χριστού γιατί ο Λάζαρος 
από ότι ξέρομε δεν αναστήθηκε σε ένα νέο και πιο ένδοξο τρόπο ύπαρξης αλλά απλώς αποκα-
ταστάθηκε στο είδος της ζωής πού είχε προηγουμένως. Η αρμονία του θαύματος βρίσκεται 
στο ότι αυτός πού θα αναστήσει όλους τους ανθρώπους στη γενική ανάσταση το κάνει εδώ 
κοντά και σε μικρή κλίμακα, και είναι μία κατώτερη-μια απλή προκαταβολική-μορφή. 
Γιατί η απλή αποκατάσταση του Λαζάρου είναι κατώτερη στην λαμπρότητα προς τη δοξασμένη 
ανάσταση της Νέας Ανθρωπότητας όπως τα πέτρινα αγγεία σε σύγκριση με τα πράσινα και αυ-
ξανόμενα κλήματα ή τα πέντε κρίθινα ψωμάκια με το κυματιστό χρυσάφι μιας παχιάς κοιλά-
δας ώριμης για θερισμό. Η επαναφορά στη ζωή του Λαζάρου από όσα ξέρουμε είναι μια απλή 
αντιστροφή: μια σειρά αλλαγών πού γίνονται σε κατεύθυνση αντίθετη σ’ αυτήν πού πάντα εί-
χαμε στην εμπειρία μας. Στο θάνατο η ύλη πού ήταν οργανική αρχίζει να ρέει προς το ανόργα-
νο, για να σκορπιστεί και να χρησιμοποιηθεί (τουλάχιστο ένα μέρος της) από άλλους οργανι-
σμούς. Η ανάσταση του Λαζάρου περιλαμβάνει την αντίθετη πορεία. Η γενική ανάσταση θα 
περιλαμβάνει αυτήν την αντίστροφη διεργασία γενικευμένη-μια ροή ύλης προς την οργάνωση 
με προσταγή των πνευμάτων που θα το ζητήσουν. Προφανώς μια ανόητη φαντασία (πού δεν 
δικαιολογείται από τη Γραφή) είναι ότι κάθε πνεύμα θα πρέπει να επανακτήσει αυτές ακριβώς 
τίς μονάδες της ύλης πού κυβερνούσε προηγουμένως. Ένας λόγος είναι ότι δεν θα φθάνουν 
για όλους: όλοι μας ζούμε σε κουστούμια από δεύτερο χέρι και χωρίς αμφιβολία υπάρχουν 
άτομα στο σαγόνι μου πού εξυπηρέτησαν πολλά από αυτά κάποιον άνθρωπο, πολλά κάποιο 
σκύλο, πολλά κάποιο χέλι, πολλά κάποιο δεινόσαυρο. Ούτε στην σημερινή μας ζωή η ενότητα 
του σώματος μας συνίσταται στο να διατηρούνται τα ίδια σωμάτια. Η μορφή μου μένει η ίδια 
αν και η ύλη μέσα της αλλάζει συνεχώς. Από αυτή την άποψη είμαι σαν μια καμπύλη σ’  ένα 
καταρράχτη. 
Αλλά το θαύμα του Λαζάρου αν και μόνο προβλεπτικό κατά κάποιο τρόπο ανήκει εμφατικά 
στη Νέα Δημιουργία, γιατί τίποτε δεν αποκλείεται πιο πολύ στην Παλαιά Φύση από μια επι-
στροφή στο status quo. Το σχήμα του Θανάτου και της Γέννησης ποτέ δεν αποκαθιστά τον 
προηγούμενο ατομικό οργανισμό. Και όμοια στο ανόργανο επίπεδο η Φύση δεν αποκαθιστά 
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ποτέ τάξη εκεί πού συνέβη  ακαταστασία. Ο καθηγητής Έντιγκτον λέγει «το ανακάτεμα είναι 
κάτι πού η Φύση δεν το ξεκάνει ποτέ».  Έτσι λοιπόν ζούμε σε ένα κόσμο πού οι οργανισμοί γί-
νονται όλο και πιο ακατάστατοι. Οι νόμοι πού υπάρχουν μεταξύ των-οποίων είναι ο μη αντι-
στρεπτός θάνατος και μη αντιστρεπτή αύξηση της εντροπίας-καλύπτουν σχεδόν το όλο από ότι 
είπε ο Άγιος Παύλος: ως «ματαιότητα» της Φύσης: την ματαιότητα την καταστροφικότητα της. 
Και ποτέ δεν βλέπουμε αυτό το φιλμ να πηγαίνει . προς τα πίσω. Η πορεία από περισσότερη 
τάξη σε λιγότερη σχεδόν μας δείχνει την κατεύθυνση της ροής του χρόνου. Σχεδόν μπορείς να 
ορίσεις σαν μέλλον την περίοδο όπου αυτοί πού ζουν σήμερα θα είναι νεκροί και στην οποία 
όση τάξη απομένει .θα εκμηδενιστεί. 
Αλλά η αύξηση της εντροπίας όπως είναι τώρα ο χαρακτήρας της μας διαβεβαιώνει ότι είναι ο 
γενικός κανόνας της φύσης δεν μπορεί να είναι ατολύτω ς γενικός.  Εάν κάποιος πει «πέφτει ο 
Χάμπτυ Ντάμπτυ», βλέπεις αμέσως ότι αυτό δεν είναι όλη η ιστορία. Το κομμάτι ·πού σου λέει 
συνεπάγεται ότι υπήρχε ένα προηγούμενο κεφάλαιο όπου ο Χάμπτυ καθόταν στον τοίχο και 
ένα επόμεο κεφάλαιο όπου θα έχει φθάσει στο έδαφος. Το ότι ή Φύση «καταρρέει»  δεν μπο-
ρεί να είναι όλη η ιστορία. Ένα ρολόι δεν μπορεί να ξεκουρδίζεται έχει κουρδιστεί. Ο Χάμπτυ 
Ντάμπτυ δεν μπορεί να πέσει από ένα τοίχο που δεν υπήρχε ποτέ  Εάν η Φύση όπου διαλύε-
ται η τάξη είναι όλη η πραγματικότητα τότε πού βρήκε τάξη γιά να διαλύσει; Έτσι σίγουρα θα 
πρέπει να υπήρχε μια εποχή πού συνέβαιναν διεργασίες αντίθετες από αυτές που βλέπουμε 
σήμερα: μια εποχή κουρδίσματος. Ο Χριστιανικός ισχυρισμός είναι ότι αυτές οι μέρες δεν χά-
θηκαν για πάντα. Ο Χάμπτυ Ντάμπτυ θα τοποθετηθεί ξανά στον τοίχο-με την έννοια ότι αυτό 
πού έχει πεθάνει θα ξανακερδίσει ζωή, πιθανό με την έννοια ότι το ανόργανο σύμπαν θα ξα-
ναμπεί σε τάξη. 
Είτε ο Χάμπτυ Ντάμπτυ δεν θα φθάσει ποτέ του στο έδαφος (αν τον πιάσουν καθώς πέφτει οι 
αιώνιοι βραχίονες) ή όταν θα φθάσει κάτω θα ξαναμαζευτεί και θα ξανατοποθετηθεί σε ένα 
νέο και καλύτερο τοίχο. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η Επιστήμη δεν διακρίνει «άλογα του 
βασιλιά και άνδρες του βασιλιά» πού μπορούν να ξαναφτιάξουν τόν Χάμπτυ Ντάμπτυ. Αλλά 
δεν θα πρέπει να την περιμένουμε να το κάνει. Αυτή βασίζεται στην παρατήρηση: και όλες οι 
παρατηρήσεις είναι παρατηρήσεις του Χάμπτυ Ντάμπτυ που είναι στον αέρα. Οι παρατηρή-
σεις της δεν φθάνουν στον τοίχο πάνω ούτε  κάτω στο έδαφος-πολύ λιγότερε το βασιλιά με τα 
αλόγα του και τους άνδρες του να τρέχουν στον τόπο της πτώσης. 
Η Μεταμόρφωση του Ιησού είναι χωρίς αμφιβολία μια προφητική ματιά για κάτι πού θα έλθει. 
Τον βλέπουμε να συζητά με δύο από τους αρχαίους νεκρούς. Η αλλαγή πού έχει υποστεί η αν-
θρώπινη του μορφή περιγράφεται σαν μια λαμπρότητα, «σε Αστραφτερό λευκό». Μια παρό-
μοια λευκότητα χαρακτηρίζει την αρχή του βιβλίου της Αποκάλυψης. Μια μάλλον περίεργη 
λεπτομέρεια είναι ότι η λάμψη του ή η λευκότητα του επηρέασε τα ρούχα Του όσο το σώμα 
Του. Ο Μάρκος μάλιστα αναφέρει τα ρούχα Του σαφέστερα από το πρόσωπο του και προσθέ-
τει με την ανεπανάληπτη αφέλεια του ότι «κανένας βαφέας πάνω στη γη δε μπορούσε να τα 
κάνει τόσο λευκό». Παρμένο μόνο του αυτό το επεισόδιο έχει όλα τα σημάδια ενός «οράμα-
τος» δηλαδή μιας εμπειρίας πού αν και μπορεί να έχει θεία προέλευση και μπορεί να αποκα-
λύπτει μεγάλες αλήθειες δεν φαίνεται να είναι αντικειμενικά μιλώντας η Εμπειρία πού φαίνε-
ται να είναι. Αλλά αν η θεωρεία των «οραμάτων» (ή ιερών ψευδαισθήσεων) να καλύψει τις 
εμφανίσεις της Ανάστασης, θα προκαλούσε μόνο ένα πολλαπλασιασμό των υποθέσεων αν την 
εισάγουμε εδώ. Δεν γνωρίζουμε σε ποία φάση ή χαρακτηριστικό της Νέας Δημιουργίας δείχνει 
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αυτό το επεισόδιο. Ίσως αποκαλύπτει κάποιο ειδικό δοξασμό της ανθρωπότητας του Χρίστου 
σε κάποια φάση της ιστορίας της (επειδή αυτή έχει ιστορία προφανώς) ή ίσως να αποκαλύπτει 
τη δόξα πού έχει αυτή η ανθρωπότητα στην Νέα Δημιουργία: ή ίσως να αποκαλύπτει την δόξα 
πού θα κληρονομήσουν όλοι οι αναστημένοι άνθρωποι. Δεν γνωρίζουμε.  
Πρέπει πραγματικά να τονισθεί με έμφαση ότι όσα και να ξέρουμε για τη Νέα Δημιουργία ξέ-
ρουμε πολύ λίγα γι’  αυτή. Το καθήκον της φαντασίας είναι να μη κάνει προβλέψεις αλλά α-
πλώς με συλλογισμούς για πολλές δυνατότητες να αφήνει χώρο για ένα συνετό αγνωστικισμό. 
Θα είναι χρήσιμο να θυμόμαστε ότι και τώρα οι αισθήσεις πού ανταποκρίνονται σε διαφορετι-
κές ταλαντώσεις θα μας έμπαζαν σε καινούργιους κόσμους εμπειρίας: ότι ένας πολυδιάστατος 
κόσμος θα ήταν διαφορετικός, σχεδόν χωρίς να μπορούμε να τον αναγνωρίσουμε από τον χώ-
ρο τον οποίο τώρα γνωρίζουμε, και όμως δεν θα ήταν ασυνεχής από αυτόν: ότι ο χρόνος μπο-
ρεί να μην είναι πάντοτε για μας όπως είναι τώρα, μονής κατεύθυνσης και μη αντιστρεπτός: 
ότι άλλα μέρη της φύσης μπορεί κάποια μέρα να μας υπάκουνε όπως το κάνει τώρα ό εγκέφα-
λος μας. Αυτά είναι χρήσιμα όχι γιατί μπορούμε να εμπιστευτούμε αυτές τις φαντασίες ότι θα 
μας δώσουν θετικές αλήθειες για την Νέα Δημιουργία αλλά γιατί μάς διδάσκουν να μην περι-
ορίζουμε μέσα στην απερισκεψία μας, την ζωντάνια και την ποικιλία τού καινούργιου καρπού 
πού το παλιό αυτό χωράφι θα δώσει. Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι να πιστεύουμε ότι σχεδόν 
όλα όσα λέγονται για την Νέα Δημιουργία είναι μεταφορικά. Αλλά όχι εντελώς όλα. 
Εδώ είναι πού ή ιστορία της ’Ανάστασης μας τινάζει πίσω σαν να ήταν ένα σκοινί. Οι εμφανί-
σεις σε διάφορους τόπους, το φαγητό , το άγγιγμα, η αξίωση ότι είναι σωματικός πρέπει είτε 
να είναι πραγματικότητα η ψευδαίσθηση. Η Νέα Φύση είναι με τον πιο ενοχλητικό τρόπο 
μπερδεμένη με μερικά σημεία της Παλιάς. Λόγω τής Νεότητας της θα πρέπει να σκεφτούμε 
για το πιο πολύ της μέρος μεταφορικά: Αλλά εξ αίτιας τού μπερδέματος αυτού έστω και μερι-
κά γεγονότα γι’  αυτήν έρχονται μέσα στην τωρινή μας εμπειρία με όλη τους την κυριολεκτική 
οντότητα-όπως μερικά γεγονότα την ζωντανών οργανισμών είναι γεγονότα της ανόργανης χη-
μείας και μερικά των στερεών σωμάτων είναι της γραμμικής γεωμετρίας. 
Επιπλέον από αυτό, η απλή ιδέα μιας Νέας Φύσης, μιας Φύσης πέραν από τη  Φύση, μιας συ-
στηματικής και  διαφοροποιημένης  πραγματικότητας που  είναι «υπερφυσική» σε σχέση με 
τον κόσμο των πέντε παρουσών αισθήσεων αλλά  φυσικού από την δική του  άποψη, είναι 
τρομερά συγκλονιστικός για  ορισμένες φιλοσοφικές προκαταλήψεις από τις οποίες όλοι πά-
σχουμε. Νομίζω ότι ο Καντ βρίσκεται στη ρίζα αυτών. Μπορεί να ειπωθεί λέγοντας ότι είμαστε 
έτοιμοι να πιστέψουμε είτε σε μια πραγματικότητα με ένα πάτωμα είτε σε μια πραγματικότη-
τα με δυο πατώματα, αλλά όχι σε μια πραγματικότητα σαν έναν ουρανοξύστη με πολλά πατώ-
ματα. Είμαστε ετοιμασμένοι από την άλλη πλευρά για το είδος της πραγματικότητας που πι-
στεύουν οί Φυσιοκράτες. Αυτό είναι το είδος με το ένα πάτωμα: αυτή ή παρούσα Φύση είναι 
ότι υπάρχει. Επίσης είμαστε έτοιμοι για το είδος της πραγματικότητας όπως το αντιλαμβάνεται 
η «θρησκεία»: μια πραγματικότητα με το ισόγειο (φύση) και από πάνω του ένα ακόμη και μό-
νο ένα πάτωμα-ένα αιώνιο χωρίς χώρο, χωρίς χρόνο πνευματικό κάτι για το όποιο δεν μπο-
ρούμε να έχουμε εικόνες και το οποίο αν παρουσιαστεί ποτέ στην ανθρώπινη συναίσθηση το 
κάνει σε μυστικιστικές εμπειρίες πού συντρίβουν όλες τις κατηγορίες της σκέψης. Αυτό πού 
δεν περιμένουμε είναι οτιδήποτε ανάμεσα. Νοιώθουμε αρκετά σίγουρα ότι το πρώτο βήμα 
πέραν από τον κόσμο των εμπειριών του παρόντος, πρέπει να οδηγεί είτε πουθενά είτε στην 
εκτυφλωτική άβυσσο της μη διαφοροποιημένης πνευματικότητας την χωρίς ορούς, την Από-
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λυτη. Γι’ αυτό πολλοί πιστεύουν στο θεό και δεν μπορούν να πιστέψουν στους Αγγέλους και σε 
ένα Αγγελικό κόσμο. Γι’  αυτό πολλοί πιστεύουν στην Αθανασία και δεν πιστεύουν στην ανά-
σταση των σωμάτων.  Γι αυτό ο πανθεϊσμός είναι πιο δημοφιλής από τον Χριστιανισμό, και γι’ 
αυτό πολλοί θέλουν τον Χριστιανισμό χωρίς τα θαύματα. Δεν μπορώ τώρα να καταλάβω αλλά 
πολύ καλά θυμάμαι το πάθος με το οποίο υπεράσπιζα αυτήν την προκατάληψη. Κάθε ψίθυρος 
για πατώματα η επίπεδα ενδιάμεσα μεταξύ τού χωρίς όρους και του κόσμου πού αποκαλύπτε-
ται στις παρούσες μας αισθήσεις τον απέρριπτα χωρίς δίκη σαν «μυθολογία». 
Και όμως είναι πολύ δύσκολο να δει κανείς καμιά λογική βάση για το δόγμα σύμφωνα με το 
όποιο η πραγματικότητα δεν πρέπει να έχει παραπάνω από δύο πατώματα. Δεν υπάρχει από 
τη φύση της υπόθεσης καμιά ένδειξη ότι ο Θεός ποτέ δεν δημιούργησε ούτε θα δημιουργήσει 
παραπάνω από ένα σύστημα. Κάθε ένα θα είναι σε σχέση με το άλλο εξωφυσικό: και όποιοι 
από αυτά είναι πιο συμπαγές πιο μόνιμο πιο υπέροχο πιο πλούσιο από κάποιο άλλο τότε θα 
είναι γι’  αυτό το άλλο υπερφυσικό. Ούτε η μερική επαφή μεταξύ τους θα εκμηδενίσει τη δια-
φορά τους. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να σωρεύεται Φύση πάνω σε Φύση σε οποιοδήποτε 
ύψος επιθυμεί ο Θεός, κάθε μία θα είναι Υπερφυσική σε αυτήν πού είναι από κάτω της και 
υποφυσιακή ως προς αυτήν πού βρίσκεται Από πάνω της. Αλλά το νόημα της Χριστιανικής δι-
δασκαλίας είναι ότι ζούμε στην πραγματικότητα σε μια κατάσταση πολύ πιο περίπλοκη από 
αυτήν. Μια Νέα φύση δεν δημιουργείται απλώς αλλά δημιουργείται από την παλιά. Ζούμε μέ-
σα στις ανωμαλίες, δυσκολίες, ελπίδες και χαρές πού έχουμε όταν ένα σπίτι ξαναχτίζεται. Κάτι 
γκρεμίζεται και κάτι άλλο παίρνει τη θέση του. 
Το να δεχτούμε .την ιδέα των ενδιάμεσων πατωμάτων-πού θα σας αναγκάσει να το κάνουμε 
δεν-είναι ψέμα η Χριστιανική ιστορία- -δεν -περιλαμβάνει το χάσιμο τής αντίληψης για το πιο 
πάνω πάτωμα. Πιο σίγουρα , πέραν από όλους τούς κόσμους βρίσκεται χωρίς περιορισμούς 
και χωρίς να μπορούμε να το φανταστούμε, το τελικό γεγονός πού ξεπερνά κάθε σκέψη και 
κάθε μας κουβέντα, ερχόμαστε αντιμέτωποι με κάτι το τεράστιο, την πηγή όλων των πραγμά-
των, που κατακαίει και δεν μπορεί βυθομετρηθεί, θεία Ζωή. Πιο σίγουρα το να ενωθείς με αυ-
τή τη Ζωή διά μέσου της αιώνιου Υιού -τού Χριστού- είναι το μόνο πράγμα πού αξίζει αυστηρά 
μιλώντας, την σκέψη μας. Και έτσι μιλώντας για τον Ουρανό, η θεία φύση του Χρίστου δεν τον 
άφησε ποτέ και δεν επέστρεψε βέβαια ποτέ σ’ αυτόν: και η Ανθρώπινη Του φύση δεν ανέβηκε 
εκεί μόνο την στιγμή της Ανάληψης αλλά κάθε στιγμή. Κατ’  αυτή την έννοια δεν θα ξεγράψω 
καμιά από τις λέξεις τού προφέρουν αυτοί που προσπαθούν να πνευματοποιήσουν τα πάντα. 
Αλλά κατ’ ουδένα τρόπο δε σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλες αλήθειες επίσης. Πρέπει να 
επιτρέψω η μάλλον να επιμείνω ότι ο Χριστός δεν μπορεί να είναι στα δεξιά του Θεού παρά 
μόνο κατά μια μεταφορική έννοια. Μπορώ να πω και επιμένω σ’  αυτό ότι ο Αιώνιος Λόγος, το 
Δεύτερο Πρόσωπο της Τριάδας, δεν έχει περιοριστεί ούτε μπορούσε να έχει περιοριστεί σε 
ένα περιορισμένο τόπο:  Μάλλον σ’ Αυτόν βρίσκονται όλοι οι τόποι. Αλλά οι γραφές λένε ότι ο 
δοξασμένος και ακόμη κατά κάποια έννοια σωματικός Χριστός, αποτραβήχτηκε σε κάποιο δι-
αφορετικό τρόπο ύπαρξης μετά περίπου έξη εβδομάδες από τη Σταύρωση: κ αι ότι «ετοι-
μάζει τόπο» για μας. Η φράση του Μάρκου ότι εκάθησε στα δεξιά του Θεού πρέπει να ληφθεί 
σαν μεταφορά: ήταν ακόμη και για τον συγγραφέα παρμένο σαν ποιητική έκφραση από τον 
ψαλμό 110. Αλλά η πρόταση ότι η Αγία μορφή ανέβηκε και εξαφανίστηκε δεν μάς επιτρέπει 
τέτοια μεταχείριση. 
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Αυτό πού μας ενοχλεί δεν είναι απλώς η πρόταση αυτή καθ εαυτή αλλά (και νιώθουμε σίγου-
ροι γι αυτό) πού ο συγγραφέας εννοεί.  Αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές 
Φύσεις διάφορα επίπεδα ύπαρξης, διακριτά αλλά όχι ασυνεχή-ας υποθέσουμε ότι ο Χριστός 
αποτραβήχτηκε από ένα από αυτά σε κάποιο άλλο, και ότι η Απόσυρση του από το ένα ήταν 
στην πραγματικότητα τό πρώτο βήμα για τη δημιουργία του άλλου-τί θα έπρεπε να περιμένα-
με να δούνε οι παριστάμενοι; Ίσως μια απλή στιγμιαία εξαφάνιση θα ήταν κάτι για το όποιο θα 
νοιώθαμε πιο άνετα. Ένα απότομο σπάσιμο μεταξύ αντιληπτού και μη αντιληπτού θα μάς α-
νησυχούσε λιγότερο από κάθε είδος συνδέσμου. Αλλά αν οι θεατές λένε ότι είδαν πρώτα μια 
κάθετη κίνηση και μετά μια θολή φωτεινότητα (αυτό προφανώς εννοεί η λέξη «νεφέλη» όπως 
σίγουρα το κάνει στην περιγραφή της Μεταμόρφωσης) και μετά τίποτε-έχουμε κάποιο λόγο να 
φέρουμε αντιρρήσεις; Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι μεγαλύτερη απόσταση από το κέντρο του 
πλανήτη μας δεν έχει την έννοια μεγαλύτερης δύναμης και μακαριότητας. Λέγοντας ότι η κί-
νηση αυτή δεν είχε σχέση με τα πνευματικά γεγονότα, γιατί δεν είχε σχέση; 
Η Κίνηση (προς όλες τις διευθύνσεις έκτος από μια) μακριά από την θέση πού κατέχει στιγ-
μιαία η Γη θα είναι για μάς μια κίνηση προς τα πάνω. Το να πούμε ότ το πέρασμα του Χρίστου 
σε μια νέα Φύση- δεν θα περιλάμβανε μια τέτοια κίνηση μέσα στη Φύση τού εγκατέλειπε είναι 
πολύ αυθαίρετο. Εκεί πού υπάρχει πέρασμα από το ένα στο άλλο υπάρχει και αναχώρηση, και 
η αναχώρηση είναι ένα γεγονός στην περιοχή από την όποια φεύγει ό ταξιδιώτης. Όλα αυτά 
ακόμη και μέ την υπόθεση ότι ο Χριστός τη στιγμή της Ανάληψης βρίσκεται σε ένα τρισδιάστα-
το χώρο. Εάν δεν είναι αυτό το είδος σώματος, και δεν είναι αυτό το είδος του χώρου, τότε δεν 
είμαστε σε θέση να πούμε τί είδανε ή αισθανθήκαν οι θεατές αυτού του εντελώς νέου είδους 
γεγονότος ή τί δεν είδανε. 
 
Δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση για ανθρώπινο σώμα όπως το ξέρουμε αν μπορεί να υπάρχει 
σε μεσοαστρικό χώρο όπως τον γνωρίζουμε. Η Ανάληψη ανήκει σε μια νέα Φύση. Και αυτό 
πού συζητάμε είναι μόνο ο σύνδεσμος μεταξύ της παλιάς Φύσης και της νέας, με το τι θα έ-
μοιαζε η ακριβής στιγμή της μετάβασης. 

Αλλά αυτό που πραγματικά μας ανησυχεί είναι η πεποίθηση ότι οτιδήποτε και να λέμε, οι συγ-
γραφείς της Καινής Διαθήκης εννοούσαν ,κάτι διαφορετικό. Είμαστε σίγουροι ότι είδανε τον 
Κύριο τους να ξεκινά για ένα ταξίδι για ένα τοπικό «Ουρανό» όπου ό Θεός καθότανε σε ένα 
θρόνο και όπου υπήρχε ένας άλλος θρόνος που περίμενε γι Αυτών. Και πιστεύω ότι κατά κά-
ποια έννοια αυτό ήταν πού σκεφτόντουσαν. Και πιστεύω ότι απ’ αυτήν την αιτία, ότι και να 
είδαν στην πραγματικότητα (η αντίληψη με τις αισθήσεις θα πρέπει να είχε σύγχυση σε μια 
τέτοια στιγμή) σχεδόν σίγουρα θα το θυμόντουσαν σαν μια κάθετη κίνηση. Αυτό πού δεν πρέ-
πει να πούμε είμαι ότι "εξέλαβαν" τοπικούς «Ουρανούς» και ουράνιες αίθουσες θρόνου και τα 
όμοια για τους «πνευματικούς» ουρανούς της ένωσης με το Θεό και την ανώτατη δύναμη και 
μακαριότητα. 

Εγώ και εσύ .προσπαθήσαμε να ξεμπερδέψουμε διάφορες έννοιες της λέξης Ουρανός σ’ όλο 
αυτό το κεφάλαιο. Θα είναι βολικό να κάνουμε ένα κατάλογο. Ουρανός μπορεί να σημαίνει (1) 
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την χωρίς όρους Θεία Ζωή πέραν από όλους τούς κόσμους. (2) Ευλογημένη συμμετοχή στη 
Ζωή αυτή από ένα δημιουργημένο πνεϋμα. (3) Όλη ή Φύση ή το σύστημα των συνθηκών στις 
οποίες τα λυτρωμένα ανθρώπινα πνεύματα ακόμη όμως ανθρώπινα, θα χαίρονται τέτοια συμ-
μετοχή  πλήρως και για πάντα. Αυτός είναι ο «Ουρανός» πού πηγαίνει ο Χριστός να μάς ετοι-
μάσει. (4) Τον φυσικό ουρανό, τον χώρο μέσα στον όποιο κινείται η Γή. Αυτό πού μας βοήθα 
να διακρίνουμε αυτές τις έννοιες και να τις ξεχωρίσουμε δεν είναι ότι έχουμε κάποιου είδους 
πνευματική καθαρότητα αλλά το γεγονός ότι είμαστε κληρονόμοι σε αιώνων λογική ανάλυση: 
Όχι ότι είμαστε γιοι του ’Αβραάμ άλλα γιοί του Αριστοτέλη. Δεν πρέπει να υποθέσουμε ότι οι 
συγγραφείς της Καινής Διαθήκης μπέρδεψαν την τέταρτη έννοια του Ουρανού ή την τρίτη, με 
την πρώτη και την δεύτερη. Δεν μπορείς να περάσεις μισό Σοβερέιν για έξη πένες παρά μόνο 
μέχρις ότου μάθεις το ’Αγγλικό νομισματικό σύστημα-δηλαδή μέχρις μάθεις τη διαφορά τους. 
Στην ιδέα  πού είχαν για τον Ουρανό όλες αυτές οι ιδέες ήταν λανθάνουσες, έτοιμες να φα-
νούνε με μια κατοπινή ανάλυση. Ποτέ δεν σκεφτόντουσαν για τον γαλανό ουρανό απλώς σαν 
υλικό ή απλώς σαν πνευματικό ουρανό. Όταν κοιτούσαν ψηλά προς τον γαλάζιο ουρανό δεν 
αμφέβαλαν ποτέ ότι εκεί από όπου έρχεται το φώς και ή θερμότητα και από όπου κατέβαινε η 
πολύτιμη βροχή, εκεί ήταν το σπίτι του Θεού: Αλλά από την άλλη όταν σκεφτόντουσαν ότι κά-
ποιος ανέβηκε σ’ αυτόν τον Ουρανό δεν αμφέβαλαν ποτέ ότι αυτός «ανέβαινε» σε κάτι πού θα 
λέγαμε ότι έχει πνευματική έννοια. Η πραγματική και ολέθρια περίοδος της κυριολεξίας έρχε-
ται πολύ αργότερα στον Μεσαίωνα, και τον δέκατο έβδομο αιώνα όταν έγιναν οι διακρίσεις 
και άνθρωποι αδέξιοι προσπάθησαν δια της βίας να συνενώσουν αυτές τις έννοιες ξανά με 
λανθασμένους δρόμους. 

Το γεγονός ότι αυτοί οι Γαλιλαίοι ψαράδες δεν μπορούσαν να διακρίνουν αυτό  που είδαν 
στην Ανάληψη από αυτό το είδος της ανόδου πού δεν μπορούσαν απ’ τη φύση της να το δούνε 
ποτέ, δεν αποδεικνύει ότι αφ ενός δεν είδαν τίποτε ή ότι αφετέρου δεν ήταν πνευματικοί. Ένας 
άνθρωπος πού πιστεύει στον Ουρανό και νομίζει ότι είναι το γαλανό πού βλέπει μπορεί να έ-
χει στην καρδιά του μια πολύ πιο αληθινή και πιο πνευματικό αντίληψη του κατά πολύ από 
ένα σύγχρονο λογικό πού θα μπορούσε να εκθέσει αυτό το λάθος με μερικές γραμμές πού θα 
έγραφε η πένα του. Γιατί αυτός πού γνωρίζει το θέλημα τού Πατέρα θα γνωρίσει και το δόγμα. 
Άσχετες υλικές δόξες στην ιδέα πού έχει αυτός ο άνθρωπος για το Θεό δεν βλάπτουν, γιατί αυ-
τές οι ιδέες δεν είναι ο αυτοσκοπός. Καθαρότητα από τέτοιες εικόνες δεν θα κάνουν καλό αν 
έχουν βγει από την ιδέα μόνο με λογική κριτική. 
Αλλά θα πρέπει να πάμε λίγο μακρύτερα από αυτό. Δεν είναι τυχαίο ότι απλοί άνθρωποι, όσο 
και πνευματικοί και να’ ναι θα αναμειγνύουν τις ιδέες του Θεού και των Ουρανών με τον γα-
λάζιο ουρανό. Είναι ένα γεγονός και όχι ένας μύθος ότι το φως και ή ζωοποιούσα θερμότητα 
έρχονται από τον ουρανό στην Γη. Η αναλογία του ουρανού σαν γεννήτορα και τού ρόλου της 
Γης σαν εγκύου είναι υγιής μέχρις εδώ. Ο τεράστιος θόλος τού ουρανού είναι για όλα τα 
πράγματα πού γίνονται αισθητά με τις αισθήσεις αυτό που μοιάζει περισσότερο με το άπειρο. 
Και όταν ό Θεός έκανε τον χώρο και τους κόσμους πού κινούνται μέσα στο χωρο, και έντυσε 
τον κόσμο μας με αέρα και μάς έδωσε αυτά τα μάτια και αυτές τίς φαντασίες πού έχουμε, 
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γνώριζε την έννοια που θα είχε ο ουρανός πού βλέπουμε για μάς. Και επειδή τίποτε δεν υπάρ-
χει πού να είναι τυχαίο στο έργο Του, αν το γνώριζε άρα θα το έκανε με κάποιο σκοπό. Δεν 
μπορούμε να ξέρουμε αν αυτός δεν ήταν ένας από τους κυριότερους λόγους για τον όποιο δη-
μιούργησε την Φύση, ακόμη λιγότερο αν αυτός δεν ήταν μία από τις κυριότερες αίτιες για την 
οποία η απόσυρση επετράπη να επιδράσει τις ανθρώπινες αισθήσεις σαν μια κίνηση προς τα 
πάνω. (Μια εξαφάνιση στη Γη θα γεννούσε μια εντελώς διαφορετική θρησκεία.)  Αφήνοντας οι 
αρχαίοι τον πνευματικό συμβολισμό τού Ουρανού να ρέει κατευθείαν στο μυαλό τους χωρίς 
να σταματήσουν για να ανακαλύψουν με ανάλυση ότι είναι ένα σύμβολο, δεν είχανε κάνει ε-
ντελώς λάθος. Κατά κάποιο τρόπο είχανε κάνει λιγότερο λάθος από ότι εμείς. 
Γιατί εμείς έχουμε πέσει στην αντίθετη δυσκολία. Ας ομολογήσουμε ότι πιθανώς κάθε ζωντα-
νός Χριστιανός σήμερα βρίσκει δυσκολία στο να συμφιλιώσει τα δύο πράγματα που τού έχου-
νε πει για τον ουρανό-δηλαδή αφ ενός τη ζωή εν Χριστώ, μια όραση του Θεού, μια ασταμάτη-
τη λατρεία, και αυτό πού λέμε σωματική ζωή. Όταν είμαστε πιο κοντά στην όραση τού Θεού σ’ 
αυτήν τη ζωή τόσο περισσότερο το σώμα μας φαίνεται σαν κάτι το άσχετο. Και όταν προσπα-
θούμε να σκεφτούμε την αιώνια μας ζωή σε μια ζωή σε σώμα (οποιουδήποτε είδος σώμα) τεί-
νουμε να ανακαλέσουμε ότι κάποιο θολό όνειρο Πλατωνικού Παραδείσου και κήπων των Ε-
σπερίδων έχει αντικαταστήσει την μυστικιστική προσέγγιση πού νοιώθουμε (και νομίζω σω-
στά) ότι είναι πιο σημαντική.  Αλλά αν αύτη η ασυμφωνία ήταν οριστική τότε από αυτό θα ε-
πακολουθούσε -και αυτό είναι ανόητο -ότι ό Θεός έκανε από την αρχή λάθος όταν έβαλε τα 
πνεύματα μας μέσα στην Φυσική τάξη. Πρέπει να συμπεράνουμε ότι αύτη η ασυμφωνία είναι 
ή ίδια μια από τις ακαταστασίες πού έρχεται να θεραπεύσει η Νέα Δημιουργία. Το γεγονός ότι 
το σώμα και η μετακίνηση και τοπικότητα και ο χρόνος τώρα φαίνονται άσχετα για τις υψηλό-
τερες περιοχές της πνευματικής ζωής (όπως το γεγονός ότι σκεφτόμαστε για τα σώματα μας 
σαν άγαρμπα) είναι ένα σύμπτωμα. Το Πνεύμα και ή Φύση έχουνε τσακωθεί μέσα μας, αυτό 
είναι ή αρρώστια μας. Τίποτε από αυτά πού μπορούμε να κάνουμε μάς βοηθά στην πλήρη θε-
ραπεία. Έχουμε μερικές ματιές που είναι και αδύναμες: στα Μυστήρια, στη χρήση πού γίνεται 
της φαντασίας των αισθήσεων από τούς μεγάλους ποιητές, στις πιο ωραίες στιγμές του σε-
ξουαλικού έρωτα στην εμπειρία μας τη ομορφιάς της Γης. Αλλά η πλήρης θεραπεία είναι τε-
λείως έξω από τις παρούσες αντιλήψεις. Οι Μυστικιστές έχουνε φθάσει σ’ αυτό το σημείο της 
συλλήψεως τους για το Θεό στο οποίο αποκλείονται οι αισθήσεις: το μακρύτερο σημείο στο 
οποίο θα ξανατοποθετηθούν πίσω δεν έχει (από ότι ξέρω ) προσεγγιστεί από κανένα. Ο προο-
ρισμός τού λυτρωμένου ανθρώπου δεν είναι λιγότερο αλλά περισσότερο αφάνταστος από ότι 
θα μάς οδηγούσε ο μυστικισμός να υποθέσουμε-γιατί είναι γεμάτος από πράγματα πού μόνο 
στο μισό μπορείς να τα φανταστείς πού δεν μπορούμε τώρα να τα δεχτούμε χωρίς να κατα-
στρέφουμε τον ουσιαστικό του χαρακτήρα.  
Πρέπει όμως να θίξουμε ένα σημείο γιατί, και αν ακόμη κρατούσα σιωπή αυτό θα ήταν στο 
μυαλό των αναγνωστών. Το γράμμα και πνεύμα των γραφών και όλου τού Χριστιανισμού, μάς 
απαγορεύουν να υποθέσουμε ότι ή ζωή στην Νέα Δημιουργία θα έχει φύλα, και αυτό μας πε-
ριορίζει την φαντασία μας στη ξερή εναλλακτική δυνατότητα ότι είτε τα σώματα δεν Θα μπο-
ρείς να τα αναγνωρίσεις σαν ανθρώπινα είτε ότι θα έχουμε μια διαρκή νηστεία. Όσον αφορά 
τη νηστεία η τωρινή μας θέση είναι σαν τού μικρού παιδιού πού όταν τού είπαν ότι ή σεξουα-
λική πράξη είναι η ανώτατη σωματική ευχαρίστηση, θα ρωτούσε αμέσως αν τρως σοκολάτες 
την ίδια ώρα. Παίρνοντας την απάντηση  «όχι» ίσως θεωρήσει την απουσία σοκολάτας σαν το 
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κυριότερο χαρακτηριστικό της σεξουαλικότητας .Μάταια θα τού έλεγες ότι οι η αιτία πού οι 
εραστές στην σαρκική τους αγαλλίαση δεν ενδιαφέρονται για σοκολάτες είναι ότι έχουν κάτι 
καλύτερο για να σκεφτούν. Το παιδί γνωρίζει την σοκολάτα: δεν γνωρίζει το θετικό πράγμα 
πού αυτό αποκλείει. Βρισκόμαστε στην ίδια θέση. Γνωρίζουμε την σεξουαλική ζωή, δεν γνωρί-
ζουμε παρά μόνο από ματιές το άλλο πράγμα πού στον Ουρανό δεν θα  αφήσει θέση γι’ αυτό.  
Έτσι εκεί πού μάς περιμένει η πληρότητα εμείς υπολογίζουμε νηστεία. Με το να αρνηθούμε 
ότι η σεξουαλική ζωή όπως την ξέρουμε ότι θα είναι ένα μέρος της ομορφιάς πού μας περιμέ-
νει αυτό δε σημαίνει ότι η διάκριση των φύλων θα εκλείψει. Αυτό πού δε θα επιζήσει από βιο-
λογική ανάγκη μπορούμε να το περιμένουμε να επιζήσει για δόξα. Η σεξουαλικότητα είναι το 
όπλο και για παρθενία και για συζυγική ζωή, ούτε οι άνδρες ούτε οι γυναίκες καλούνται να πε-
τάξουν μακριά όπλα πού χρησιμοποίησαν νικηφόρα. Μόνο οι, νικημένοι και οι φυγάδες πετά-
νε τα όπλα τους. Οι νικητές τα περικαλύπτουν και τα διατηρούν. «Υπερ-σεξουαλική» θα ήταν 
καλύτερος όρος για την ουράνια παρά ουδέτερη. 
Ξέρω πολύ καλά ότι η τελευταία παράγραφος θα φανεί για πολλούς αναγνώστες άτυχης και 
για άλλους κωμική. Αλλά ακριβώς αυτή η κωμωδία όπως επανειλημμένα έχω επιμείνει είναι 
σύμπτωμα της αποξένωσης μας σαν πνεύματα από την Φύση και της αποξένωσης μας σαν ζώα 
από το Πνεύμα. Η όλη αντίληψη της Νέας Δημιουργίας περιλαμβάνει την πίστη ότι αύτη ή α-
ποξένωση θα Θεραπευθεί. Μια περίεργη συνέπεια θα ακολουθήσει. Ο αρχαϊκός τύπος της 
σκέψης που δεν μπορούσε να διακρίνει μεταξύ πνευματικού «Ουρανού» και γαλανού ουρα-
νού είναι για μάς ένας συγχυσμένος τύπος σκέψης. Αλλά μοιάζει και προβλέπει ένα τύπο σκέ-
ψης πού μια μέρα θα είναι αληθινός. Αυτός ο αρχαϊκός τύπος σκέψης θα γίνει απλώς ο σω-
στός τύπος όταν η Φύση και το Πνεύμα θα βρίσκονται σε πλήρη αρμονία-όταν το Πνεύμα θα 
επιβαίνει στην Φύση τόσα τέλεια ώστε οι δύο μαζί θα κάνουν ένα Κένταυρο μάλλον παρά ένα 
έφιππο ιππότη. Δεν εννοώ βέβαια ότι αύτη το ανακάτεμα του Ουρανού και της ατμόσφαιρας 
θα αποδειχτεί ότι θα είναι ειδικά αληθινός, αλλά ότι αυτό το είδος ανακατέματος αντανακλά 
την πραγματικότητα πού τότε θα υπάρχει. 
Δεν θα υπάρχει χώρος για να μπορέσουμε να εισχωρήσουμε έστω και την λεπτότερη διάκριση 
μεταξύ Πνεύματος και Φύσης. Κάθε κατάσταση στην Νέα Φύση θα είναι μια τέλεια έκφραση 
μιας πνευματικής κατάστασης και κάθε πνευματική κατάσταση θα είναι μια τέλεια πληροφο-
ρία και ταυτόχρονα μια έκφυση για την κατάσταση των πραγμάτων. Θα είναι ένα μαζί της ό-
πως το άρωμα με το λουλούδι ή το «πνεύμα» μιας μεγάλης ποίησης με την μορφή της. Υπάρ-
χει λοιπόν στην ιστορία της ανθρώπινης σκέψης, όπως και αλλού το σχήμα του θανάτου και τη 
ξανά-γέννησης. Η παλιά πλούσια σε φαντασία σκέψη που ;κόμη επιζεί στον Πλάτωνα πρέπει 
να υποστεί την  όμοια με θάνατο, αλλά απαραίτητη διεργασία της λογικής ανάλυσης: φύση και 
πνεύμα, ύλη και νους, πραγματικότητα και μύθος, κυριολεξία και μεταφορά, όλα διαχωρίζο-
νται όσο πάνε και πιο πολύ, μέχρις ότου στο τέλος ένα καθαρά μαθηματικό σύμπαν και ένα 
καθαρά υποκειμενικό μυαλό αντιμετωπίζουν το ένα το άλλο ενώ τούς χωρίζει ένα αγεφύρωτο 
χάσμα. Αλλά από αυτήν την κάθοδο αν ή σκέψη θα επιζήσει θα πρέπει να ξανανέβει, και η 
Χριστιανική σύλληψη έχει προβλέψει γι  αυτό. Αυτοί πού θα φθάσουν στην ένδοξη Ανάσταση 
θα δούνε τα ξερά κόκαλα να ντύνονται σάρκα ξανά, η πραγματικότητα και ο μύθος να ξαναπα-
ντρεύονται, η κυριολεξία και η μεταφορά να ορμάνε η μία προς την άλλη. 
Γίνεται πολύ συχνά η παρατήρηση ότι ο «Ουρανός είναι μια κατάσταση του μυαλού», αυτή 
μάς μαρτυρεί ότι τώρα ζούμε σε μια φάση ανέμου και θανάτου.  Ο συμπερασμός είναι ότι αν ο 
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Ουρανός είναι μια κατάσταση τού μυαλού ή πιο σωστά τού πνεύματος-τότε θα πρέπει να εί-
ναι μια κατάσταση μόνο του πνεύματος και οτιδήποτε άλλο προστεθεί στην κατάστικτη αυτή 
τού Πνεύματος θα είναι άσχετο. Αυτό είναι κάτι πού λέγει κάθε μεγάλη θρησκεία εκτός από 
τον Χριστιανισμό. Αλλά ο Χριστιανισμός λέγοντας ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο και τον 
αποκάλεσε καλό μας διδάσκει ότι η Φύση και το περιβάλλον δεν μπορούν να είναι απλώς ά-
σχετά στην πνευματική μακαριότητα γενικά, όσο και μακριά σε μια ειδικά Φύση να έχουν τρα-
βηχτεί στην δουλεία της  Διδάσκοντας την Ανάσταση των σωμάτων διδάσκει ότι ο Ουρανός δεν 
είναι απλώς μια  κατάσταση του  πνεύματος  αλλά επίσης μια κατάσταση του σώματος  και 
έτσι μια κατάσταση της Φύσης σαν ένα σύνολο. Είναι αλήθεια ότι ο Χριστός είπε στους ακροα-
τές Του ότι η βασιλεία είναι εντός τους ή μεταξύ τους. Αλλά οι ακροατές Του δεν βρισκόντου-
σαν απλώς σε μία κατάσταση του νου. Ο Πλανήτης πού δημιούργησε βρισκόταν κάτω απ ό τα 
πόδια τους, ο Ήλιος του πάνω από τα κεφάλια τους, το αίμα και οι πνεύμονες λειτουργούσαν 
μέσα στα σώματα πού ήταν δική του εφεύρεση, φωτόνια και ηχητικά κύματα δικής του επινό-
ησης τούς ευλογούσαν με τη θέα του προσώπου Του και τον ήχο της φωνής Του. Δεν βρισκό-
μαστε ποτέ σε μια απλώς κατάσταση του νου. Η προσευχή και η περισυλλογή γίνονται και στα 
ουρλιαχτά του ανέμου και την ήσυχη λιακάδα, σε πρωινή εγρήγορση και σε βραδινή παραίτη-
ση, στους νέους και στους γέρους στην υγεία ή την αρρώστια, και μπορούν εξίσου -αλλά κατά 
διαφορετικό τρόπο να ευλογηθούν. Ήδη στην παρούσα ζωή όλοι μας έχουμε δει πως ο Θεός 
μπορεί να πάρει όλα αυτά τα άσχετα και να τα κάνει ένα πνευματικό γεγονός και να τα κάνει 
να έχουν ένα σημαντικό μέρος στην ειδική ευλογία πού έφεραν-όλα: η φωτιά πού βγαίνει από 
κάρβουνο και από ξύλο, και οι δύο τα καίνε αλλά διαφορετική είναι ή φωτιά του κάρβουνου 
από την φωτιά του ξύλου. Από αυτόν τον παράγοντα του περιβάλλοντος ο Χριστιανισμός δεν 
μας διδάσκει να ζητάμε μια ολική απελευθέρωση. Επιθυμούμε όπως άλλωστε και ο άπ. Παύ-
λος να γδυθούμε και να ξαναντυθούμε: να βρούμε όχι το χωρίς σχήμα Όλα και Τίποτε Παντού 
και Πουθενά αλλά τη γη της επαγγελίας, αυτή τη Φύση πού θα είναι πάντοτε και τέλεια-όπως 
είναι η παρούσα Φύση μερικώς και κατά διαστήματα-το όργανο της μουσικής πού θα βρίσκε-
ται μεταξύ του Χριστού και μας. 
Και γιατί θα ρωτήσεις έχει σημασία; Μήπως αυτές οι Ιδέες μάς διεγείρουν και μας αποσπούν 
από πιο άμεσα και πιο σίγουρα πράγματα, την αγάπη για το Θεό και την αγάπη για τον πλησί-
ον μας, το σήκωμα του καθημερινού μας σταυρού; Εάν νομίσεις ότι σου αποσπούν έτσι την 
προσοχή μην τις σκέπτεσαι άλλο. Πρέπει να παραδεχτώ ότι πιο σημαντικό είναι για μας σήμε-
ρα να  αποφύγουμε ένα χλευασμό ή να προσπαθήσουμε να σκεφτούμε καλά για ένα εχθρό 
μας παρά να ξέρουμε όσα ξέρουν οι άγγελοι και αρχάγγελοι για τη Νέα Δημιουργία και τα μυ-
στήρια της. Δεν τα γράφω αυτά γιατί είναι τα πιο σημαντικά πράγματα αλλά γιατί αυτό είναι 
ένα βιβλίο για τα θαύματα. Από τον τίτλο δεν θα πρέπει να περίμενες ένα βιβλίο Αφιέρωσης ή 
Ασκητικής θεολογίας. Όμως δεν θα παραδεχτώ ότι τα πράγματα πού συζητούσα με τις τελευ-
ταίες λίγες σελίδες ότι δεν έχουν καμιά σημασία για την προσωπική Χριστιανική ζωή. Γιατί υ-
ποπτεύομαι ότι η αντίληψη μας για τον ουρανό   
σαν μια απλή κατάσταση τού μυαλού δεν είναι, άσχετη με το γεγονός ότι ειδικά η Χριστιανική 
αρετή της ελπίδας έχει τόσο πολύ αδυνατίσει στις μέρες μας. Εκεί πού οι -πατέρες μας βλέπο-
ντας στο μέλλον βλέπανε αστραπές από χρυσό, εμείς βλέπουμε μόνο την ομίχλη, χωρίς μορ-
φή, παγερή και ακίνητη. 
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Η σκέψη πίσω από αυτήν την αρνητική πνευματικότητα είναι στην πραγματικότητα απαγο-
ρευμένη στους Χριστιανούς. Από όλους τους ανθρώπους αυτοί δεν πρέπει να αντιλαμβάνονται 
την πνευματική χαρά και αξία σαν πράγματα πού πρέπει να διασωθούν και να προφυλαχθούν 
τρυφερά από το χρόνο και το χώρο και από την ύλη και τις αισθήσεις. Ο Θεός τους είναι  ο 
Θεός του σίτου και του λαδιού και του κρασιού. Είναι ο χαρούμενος Δημιουργός. Ο ίδιος έχει 
ενσαρκωθεί. Τα μυστήρια έχουν θεσμοθετηθεί. Ορισμένα πνευματικά δώρα μας προσφέρο-
νται μόνο υπό τον όρο ότι θα κάνουμε μερικές σωματικές πράξεις. Μετά από αυτό δεν μπο-
ρούμε να αμφιβάλλουμε για τις προθέσεις Του. Το να αποτραβηχτούμε μακριά από αυτό πού 
μπορεί να αποκληθεί Φύση σε αρνητική πνευματικότητα είναι σαν να αποφεύγουμε τα άλογα 
αντί να μάθουμε να τα ιππεύουμε. Στην τωρινή μας κατάσταση της αποδημίας υπάρχει αρκετή 
θέση (περισσότερη από όση οι περισσότεροι μας θα αγαπούσαν) για εγκράτεια και απάρνηση 
και νέκρωση των φυσικών μας επιθυμιών. Αλλά πίσω από τον ασκητισμό πρέπει να υπάρχει ή 
σκέψη «ποιός μπορεί να μας εμπιστευθεί τον αληθινό πλούτο αν δεν μπορεί να μας εμπιστευ-
θεί τον πλούτο πού φθείρεται»; Ποιος θα μου εμπιστευθεί ένα πνευματικό σώμα εάν δεν 
μπορώ να ελέγξω ένα γήινο σώμα; Αυτά τα μικρά και φθαρτά σώματα πού έχουμε τώρα μας 
δόθηκαν σαν πόνις πού δίνονται στα παιδιά για να αρχίσουν  να μαθαίνουν Ιππασία. Πρέπει 
να μάθουμε να διαχειριζόμαστε: όχι ότι μια μέρα θα είμαστε ελεύθεροι από άλογα  εξ ολο-
κλήρου αλλά γιατί μια μέρα θα μπορούμε να τα καβαλικεύουμε χωρίς σέλα, με αυτοπεποίθη-
ση και χαρά, αυτά τα μεγάλα ζώα, αυτά τα φτερωτά, και λαμπερά και φοβερά αλόγα πού ίσως 
τώρα να μας περιμένουν με ανυπομονησία κλωτσώντας και φυσώντας στους στάβλους του 
Βασιλιά. Όχι ότι θα έχει καμιά αξία ο καλπασμός μ’ αυτά παρά μόνο αν γίνεται με τον Βασιλιά, 
αλλά πως αλλιώς αφού αυτός έχει διατηρήσει τον δικό του ίππο-θα τον συνοδεύουμε; 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

«Αν αφήσεις κάτι μόνο του το αφήνεις μέσα σε ένα χείμαρρο αλλαγής. Αν αφήσεις μια ά-
σπρη σημαδούρα μόνη της σε λίγο θα είναι μια μαύρη σημαδούρα.» 

G.K. CHESTERTON "ORTHODOGXY" 
 

Το έργο μου τελειώνει εδώ. Εάν μετά το διάβασμα σου στραφείς στη μελέτη  της  
ιστορικής απόδειξης μόνος σου, να αρχίσεις με την Καινή Διαθήκη και όχι με τα βιβλία πού 
αναφέρονται σ’ αυτήν. Εάν δεν ξέρεις Αρχαία Ελληνικά να πάρεις μια σύγχρονη μετάφρα-
ση......... . 
Και όταν στραφείς από την Καινή Διαθήκη στους μελετητές της Καινής Διαθήκης να γνωρίζεις 
ότι θα είσαι σαν ένα πρόβατο ανάμεσα σε λύκους. Φυσιοκρατικές προϋποθέσεις ασυνέπειες 
σαν αυτές που σημείωσα στην αρχή του βιβλίου θα σε συναντούνε σε κάθε μεριά-ακόμη και 
από τις πένες ιερωμένων. Αυτό δεν σημαίνει (όπως κάποτε βρισκόμουν στον πειρασμό να υ-
ποπτεύομαι) ότι αυτοί οι ιερωμένοι είναι μεταμφιεσμένοι αποστάτες πού εσκεμμένα εκμεταλ-
λεύονται την  θέση τους και τον μισθό τους πού τούς δίνεται από τη Χριστιανική Εκκλησία για 
να υπονομεύσουν το Χριστιανισμό. Αυτό προέρχεται κατά ένα μέρος από αυτό πού μπορούμε 
να πούμε «επακόλουθα μέθης». Έχουμε τη Φυσιοκρατία στα κόκαλα μας και ακόμη και η επι-
στροφή μας στο Χριστό δε βγάζει τη μόλυνση μας από όλο μας τον οργανισμό. Οι υποθέσεις 
της ξαναμπαίνουν στο μυαλό μας τη στιγμή που λιγοστεύει η αγρυπνία μας. Και κατά ένα μέ-
ρος η μέθοδος αυτών των μελετητών προέρχεται από το αίσθημα πού κατά μεγάλο μέρος εί-
ναι υπέρ αυτών- και είναι έντιμο μέχρι σημείου να το πούμε  δονκιχωτισμό. Έχουν την ανησυ-
χία να αφήσουν στον εχθρό κάθε πλεονέκτημα με κάθε δείγμα αμεροληψίας πού απαιτεί. Κά-
νουν σαν μέρος της μεθόδου των να βγάζουν από τη μέση το υπερφυσικό ακόμη και αν αυτό 
είναι πολύ δύσκολο να γίνει, να παρατραβήξουν φυσικές εξηγήσεις ακόμη –και μέχρι σημείου 
να σπάνε πριν να δεχτούν την ελάχιστη υποψία θαύματος. Με τον ίδιο τρόπο, στις εξετάσεις 
πολλοί βαθμολογητές βάζουν μεγαλύτερο βαθμό σε υποψηφίους πού οι γνώμες τους και ο 
χαρακτήρας τους δεν τους αρέσουν. Φοβόμαστε μήπως τούς αδικήσουμε από την ενστικτώδη 
αντιπάθεια μας ώστε το παρακάνουμε και τους μεταχειριζόμαστε πολύ ευγενικά. Πολλοί σύγ-
χρονοι Χριστιανοί μελετητές το παρακάνουν με τον ίδιο τρόπο. 

  
Όταν λοιπόν χρησιμοποιείς βιβλία τέτοιων ανθρώπων :πρέπει συνεχώς να είσαι σε επιφυλακή 
Πρέπει να αποκτήσει όσφρηση λαγωνικού για αυτά τα βήματα πού δεν εξαρτώνται από τη 
γνώση της ιστορίας και της γλώσσας αλλά από-την κρυφή προϋπόθεση ότι τα θαύματα είναι 
αδύνατα, απίθανα ή ανάρμοστα. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επανεκπαιδεύσεις τον εαυτό 
σου: πρέπει να εργασθείς σκληρά για να ξεριζώσεις από το μυαλό σου με συνέπεια τον 
τύπο της σκέψης στον οποίο όλοι μας μεγαλώσαμε. Αυτός είναι ο τύπος της σκέψης πού ήταν 
ο αντίπαλος μας σε όλο αυτό το βιβλίο. Τεχνικά λέγεται Μονισμός, αλλά ίσως  ο ανειδίκευτος 
αναγνώστης να τον καταλάβει σαν «κάθε-τι-σμος» εννοώ με αυτό την πίστη ότι το κάθε τι ή το 
«όλο θέαμα», πρέπει να είναι αυθύπαρκτα, πρέπει αυτή η πίστη να είναι πιο σημαντική από 
κάθε ειδικό πράγμα, και πρέπει να περιέχει όλα τα συγκεκριμένα πράγματα με τέτοιο τρόπο 
ώστε αυτά να μην είναι πολύ διαφορετικά το ένα απ' το άλλο-ότι δεν υπάρχουν απλώς συγ-
χρόνως αλλά ότι είναι ένα πράγμα. Έτσι ο «Κάθετιστής» αν ξεκινά από τον θεό γίνεται Πανθεϊ-
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στής, δεν υπάρχει τίποτε του δεν είναι θεός. Εάν ξεκίνα από τη Φύση γίνεται Φυσιοκράτης, δεν 
υπάρχει τίποτε πού δεν είναι Φύση. Σκέπτεται ότι καθετί είναι «απλώς» το προϊμιο ή η εξέλιξη 
ή ένα λείψανο ή μια περίπτωση ή μια μεταμφίεση, για το κάθε τι άλλο. Πιστεύω ότι αυτή η 
φιλοσοφία είναι βαθειά λανθασμένη. Ένας άπ’  τους συγχρόνους είπε ότι η πραγματικότητα 
είναι «αδιόρθωτα πολλαπλή». Νομίζω ότι έχει δίκιο. Όλα τα πράγματα προέρχονται από Ένα. 
Όλα τα όντα σχετίζονται- με διάφορους και πολύπλοκους τρόπους. Αλλά όλα τά όντα δεν είναι 
ένα. Η λέξη «κάθε-τι» θα πρέπει να εννοεί απλώς ότι το σύνολο (το σύνολο πού θα φτάναμε 
αν ξέραμε αρκετά, με απαρίθμηση) των όντων πού υπάρχουν σε μια δεδομένη στιγμή. Δεν 
πρέπει να του δοθεί κεφαλαίο γράμμα, δεν πρέπει να μετατραπεί σε μια δεξαμενή (από την 
οποία επίδραση μιας εικονογραφικής σκέψης) πού μέσα της όλα τα ξεχωριστά όντα βουλιά-
ζουν ή ακόμη ένα κέικ μέσα στο οποίο όλα αυτά δεν είναι παρά οι σταφίδες. Τα πραγματικά 
όντα είναι καλά χωρισμένα και από την άλλη μεριά μπερδεμένα και περίπλοκα και διαφορετι-
κά. Ο «Κάθε- τί –σμός» είναι ευχάριστος στο μυαλό μας γιατί είναι η φυσιολογική φιλοσοφία 
ενός αιώνα που είναι ολοκληρωτικός και μαζικής παραγωγής. Γι  αυτό πρέπει να είμαστε πά-
ντοτε σε επιφυλακή εναντίον του.  
Και όμως …,και όμως, . είναι αυτό το "και όμως" πού φοβάμαι περισσότερο από κάθε θετικό 
επιχείρημα εναντίον των θαυμάτων: αυτή ή μαλακή παλιρροϊκή επιστροφή στην συνηθισμένη 
άποψη μόλις κλείσεις το βιβλίο, μόλις οι τέσσερεις τοίχοι και οι γνώριμες σου φωνές από το 
δρόμο ξαναβεβαιώσουν τον εαυτό τους. Ίσως (τολμώ να υποθέσω τόσο πολύ) διαβάζοντας, να 
έχεις νοιώσει παλιές ελπίδες και φόβους μέσα στην καρδιά σου, ίσως να έχεις φτάσει στο κα-
τώφλι της πίστης—, και τώρα; .Δεν πρέπει να’ ναι αρκετό. Εδώ είναι ο συνηθισμένος κόσμος, ο 
«πραγματικός» κόσμος, εδώ γύρω σου. Το όνειρο τελειώνει, όπως όλα τα άλλα τα παρόμοια 
όνειρα πού τέλειωσαν. Γιατί ίσως δεν είναι πρώτη φορά πού συνέβη κάτι τέτοιο. Περισσότερες 
φορές από μια στη ζωή σου θα άκουσες μια παράξενη ιστορία, θα διάβασες κάποιο παράξενο 
βιβλίο, θα είδες κάτι παράξενο  Θα φαντάστηκες ότι το είδες, θα είχες κάποια άγρια ελπίδα ή 
τρόμο: αλλά πάντοτε τέλειωσε με τον ίδιο τρόπο. Και πάντοτε θα απόρεσες έστω και γιά μια 
στιγμή πως πίστευες ότι αυτό δε θα γινόταν. Γιατί αυτός ο «πραγματικός κόσμος» στον όποιο 
επιστρέφεις δεν έχει απαντήσεις. Βέβαια η παράξενη ιστορία ήταν ψεύτικη, σίγουρα η φωνή 
ήταν πραγματικά υποκειμενική, σίγουρα ο κακός οιωνός δεν ήταν παρά μια σύμπτωση. Ντρέ-
πεσαι γιατί σκέφτηκες διαφορετικά, ντράπηκες, ανακουφίστηκες, διασκέδασες, απογοητεύτη-
κες, και θύμωσες όλα αυτά μαζί. Έπρεπε να γνωρίζεις οπως λέγει ό Άρνολντ «θαύματα δεν 
συμβαίνουν».  
Γι  αυτήν την κατάσταση του νου έχω δύο πράγματα να πω. Πρώτον είναι μια από τις αντεπι-
θέσεις της Φύσης, πού σύμφωνα με τη θεωρεία μου θα έπρεπε να περιμένεις. Η λογική σου 
σκέψη δεν έχει κανένα προγεφύρωμα στη φυσική σου συναίσθηση εκτός από αυτά πού κερδί-
ζει και διατηρεί σε κατάκτηση. Τη στιγμή που σταματά η λογική σκέψη, η φαντασία, η διανοη-
τική συνήθεια, η διάθεση και το «πνεύμα της εποχής» σε ξανακυριεύουν. Νέες σκέψεις θα ε-
πηρεάζουν τη συναίσθηση σου σαν ένα όλο μέχρις ότου τις συνηθίσεις μόνο όταν τις -
σκέφτεσαι ενεργά. Λίγο να κοιμηθεί η λογική στο φυλάκιο της και αμέσως οι περιπλοκές της 
Φύσης διεισδύουν. Λοιπόν ενώ στα επιχειρήματα εναντίον των θαυμάτων πρέπει να δώσουμε 
μεγάλη προσοχή (γιατί αν λέω κάτι λάθος, το γρηγορότερο που θα αποδειχθεί το λάθος μου, 
είναι καλύτερο οχι μόνο για σένα αλλά και για μένα), η απλή κλίση του μυαλού στην συνηθι-
σμένη «εμφάνιση» πρέπει να απορριφθεί. Όχι μόνο σ’  αυτήν την έρευνα αλλά και σε κάθε έ-
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ρευνα. Αυτό το συνηθισμένο δωμάτιο πού ξανά -διαβεβαιώνει τον εαυτό του μόλις κλείσεις 
αυτό το βιβλίο, κάνει να θεωρείς και άλλα πράγματα απίστευτα εκτός από τα θαύματα. Είτε το 
βιβλίο σου έλεγε ότι πλησιάζει το τέλος του πολιτισμού, ότι κρατιέσαι στην καρέκλα σου από 
την καμπυλότητα του χώρου, ή ότι είσαι ανάποδα σε σχέση με την Αυστραλία, θα σου φαίνο-
νται λίγο έξω από την πραγματικότητα καθώς χασμουριέσαι και πας για το κρεβάτι σου. Έχω 
δει ότι και μια απλή αλήθεια (πχ ότι το χέρι μου πού αυτή τη στιγμή κρατά αυτό το βιβλίο μία 
μέρα θα είναι το χέρι ενός σκελετού) είναι πάρα πολύ απίστευτη σε μια τέτοια στιγμή. «Αι-
σθήματα-πίστης» όπως τα αποκαλεί ο  Δρ.Ρίτσαρντς δεν ακολουθούν τη Λογική παρά μόνο 
μετά μακριά εκγύμναση: ακολουθούν τη Φύση, ακολουθούν τις αυλακιές, τη ρουτίνα πού υ-
πάρχει στο μυαλό. Και η πιο στερεή θεωρητική πεποίθηση στον υλισμό δεν θα εμποδίσει ένα 
ορισμένο είδος ανθρώπου ,κάτω από ορισμένες συνθήκες να φοβάται τα φαντάσματα. Και η 
πιο στερεή θεωρητική πεποίθηση υπέρ των θαυμάτων δε θα εμποδίσει ένα άλλο είδος αν-
θρώπου, υπό άλλες συνθήκες από του να νιώθει μια βαριά, αναπόφευκτη βεβαιότητα ότι δεν 
μπορούν να συμβούν θαύματα. Αλλά τα αισθήματα ενός κουρασμένου και νευρικού ανθρώ-
που πού αναπόφευκτα αναγκάστηκε νά περάσει την νύχτα σου σε ένα εγκαταλειμμένο εξοχικό 
σπίτι μετά από ένα ταξίδι στο οποίο διάβαζε ιστορίες φαντασμάτων, δεν είναι ένδειξη ότι φα-
ντάσματα υπάρχουν. Τα αισθήματα σου αυτή τη στιγμή δεν είναι απόδειξη ότι δεν υπάρχουν 
θαύματα. 
Υπάρχει και το δεύτερο. Ίσως να έχεις δίκιο στο ότι ποτέ σου δεν θα δεις να γίνεται ένα θαύμα: 
ίσως να έχεις δίκιο στο να σκέπτεσαι ότι υπάρχει μια φυσική εξήγηση για κάθε τι που μέχρι 
τώρα στη ζωή σου, σου φάνηκε στην πρώτη ματιά ότι είναι «παράξενο» «ασυνήθιστο». Ο Θεός 
δε ρίχνει τα θαύματα στη Φύση τυχαία σα να βγαίνουν από μια αλατιέρα. Έρχονται σε εξαιρε-
τικές περιστάσεις μπορεί να βρεθούν στα μεγάλα γάγγλια της Ιστορίας-όχι στην πολιτική ή κοι-
νωνική ιστορία, αλλά σ’ αυτήν την πνευματική Ιστορία πού δεν μπορούν να τη γνωρίζουν πλή-
ρως οι άνθρωποι. Εάν η ζωή σου δε βρίσκεται κοντά σ’ αυτά τα μεγάλα γάγγλια της ιστορίας, 
πως περιμένεις να δεις ένα; Ή είμαστε ηρωικοί ιεραπόστολοι, ή μάρτυρες, θα ήτανε διαφορε-
τικά. Αλλά γιατί εσύ κι εγώ; Μόνο αν ζεις κοντά σε μια σιδηροδρομική γραμμή θα δεις τρένα, 
αλλιώς θα τα δεις να περνούν έξω από το παράθυρο σου. Πόση πιθανότητα έχουμε εγώ κι εσύ 
να είστε παρόντες όταν υπογράφεται ειρήνη ή όταν γίνεται μια επιστημονική ανακάλυψη ή 
όταν ένας δικτάτορας αυτοκτονεί; Το να δούμε ένα θαύμα είναι ακόμη λιγότερο πιθανό. Ούτε 
και αν το καταλάβουμε θα είχαμε την αγωνία να γίνει κάτι τέτοιο. «Κανένας σχεδόν δεν δει 
θαύματα παρά η δυστυχία». Θαύματα και μαρτύρια τείνουν να μαζεύονται γύρω από τις ίδιες 
περιοχές της ιστορίας-περιοχές που φυσικό είναι να μην θέλουμε να βρισκόμαστε. Σε συμβου-
λεύω θερμά να μην απαιτείς μια χειροπιαστή απόδειξη εκτός αν είσαι απόλυτα σίγουρος ότι 
δεν έρχεται. 
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ΠAPAPTHMA Α: Πάνω στις λέξεις Πνεύμα και "Πνευματικός" 
Ο αναγνώστης θα πρέπει να προειδοποιηθεί ότι η γωνία από την οποία προσεγγίζεται ο Άν-
θρωπος στο κεφάλαιο είναι αρκετά διαφορετικά από αυτή που θα άρμοζε σε ένα σύγγραμμα 
που έχει σκοπό την καθιέρωση και την πρακτική πλευρά της πνευματικής ζωής. Το είδος της 
ανάλυσης που κάνει, σε κάποιο περίπλοκο θέμα εξαρτάται από τον σκοπό που έχεις υπ’ όψιν. 
Έτσι σε μία κοινωνία από μία άποψη πιο σημαντικές διακρίσεις είναι μεταξύ αρσενικού και 
θηλυκού, παιδιών και ενηλίκων και ούτω καθ εξής. Από άλλη άποψη είναι η διάκριση μεταξύ 
αρχόντων και υπηκόων. Από μια τρίτη άποψη, διακρίσεις τάξης ή επαγγέλματος είναι πιο ση-
μαντικές. Όλες αυτές οι διαφορετικές αναλύσεις μπορεί να είναι εξίσου σωστές, αλλά είναι 
χρήσιμες για διαφορετικούς σκοπούς  
Όταν θεωρούμε τον άνθρωπο σαν μια ένδειξη για το γεγονός ότι αυτή η χωροχρονική φύση 
δεν είναι το μόνο πού υπάρχει, οι σημαντικές διακρίσεις είναι μεταξύ αυτού του μέρους του 
Ανθρώπου πού ανήκει σ’ αυτήν την χωροχρονική Φύση και αυτού του κομματιού πού δεν α-
νήκει :ή εάν προτιμάς μεταξύ αυτών των φαινομένων της ανθρωπότητας πού είναι στερεά 
συνδεδεμένα μέ όλα τά άλλα γεγονότα σ’ αυτόν το χωρόχρονο και μεταξύ αυτών πού έχουν 
κάποια ανεξαρτησία. Αυτά τά δύο μέρη ενός ανθρώπου δίκαια καλούνται Φυσικά και Υπερ-
φυσικά: καλώντας τό δεύτερο «Υπερφυσικό» εννοούμε ότι αυτό είναι κάτι που εισβάλλει ή 
προστίθεται σ’  αυτό το μεγάλο αλληλοσυνδεδεμένο γεγονός στον χωρόχρονο, αντί να προέρ-
χεται απ’ αυτόν. Από την άλλη αυτό το «Υπερφυσικό» μέρος είναι κάτι τό δημιουργημένο-κάτι 
που έχει κληθεί στην ύπαρξη από το Απόλυτο Όν και έχει δεχθεί από Αυτό έναν κάποιο χαρα-
κτήρα ή φύση. Μπορούμε, λοιπόν να πούμε ότι ενώ είναι «Υπερφυσικός» σε σχέση με. Αυτήν 
τη Φύση (αυτό το σύνθετο γεγονός στον χωρόχρονο) είναι κατά μια άλλη έννοια «φυσικό» δη-
λαδή είναι ένα δείγμα από μιά κατηγορία δντων πού ό Θεός δημιουργεί κανονικά γύρω από 
ένα σταθερό πρότυπο. 
Υπάρχει 'όμως μια έννοια κατά την οποία η ζωή σ’  αυτό το κομμάτι μπορεί να γίνει απολύτως 
Υπερφυσική,  δηλ. όχι μόνον πέραν από αυτής ειδικά τη Φύση αλλά πέρα από οποιαδήποτε 
και κάθε άλλη φύση, με την έννοια ότι θα επιτύχει να έχει ένα είδος ζωής που ποτέ δεν έχει 
δοθεί σε δημιουργημένο ον στην απλή δημιουργία του. Η διάκριση θα γίνει πιο ξεκάθαρη αν 
την θεωρήσουμε σε  σχέση όχι προς τούς ανθρώπους αλλά σε σχέση προς τους Αγγέλους. (Δεν 
έχει σημασία αν ο αναγνώστης πιστεύει ή όχι στους αγγέλους. Τούς χρησιμοποιώ για να κάνω 
πιο καθαρό τό σημείο) Όλοι οι άγγελοι, και οι «καλοί» και οι «κακοί» ή «πεσμένοι» που τους 
ονομάζουμε διαβόλους είναι εξ ίσου υπερφυσικοί σε σχέση με αυτή τη χωροχρονική Φύση 
δηλ. είναι έξω από αυτήν και έχουν δυνάμεις και τρόπο ύπαρξης πού αυτή δεν μπορεί να  δώ-
σει. Αλλά οι καλοί άγγελοι ζούνε μια ζωή πού είναι Υπερφυσική και με μια άλλη έννοια. Δηλα-
δή έχουν τη δική τούς ελεύθερη θέληση προσφέρουν πίσω στο Θεό με αγάπη τη «φύση» τους 
που τούς έδωσε στη δημιουργία τους. Όλα τα όντα βέβαια ζούνε από το Θεό με την έννοια ότι 
Αυτός τα έκανε και τα διατηρεί στην ύπαρξη  
επί πλέον και ανώτερη ζωή από το Θεό που μπορεί να δοθεί σε ένα ον μόνο όταν θεληματικά 
παραδώσει τον εαυτό του σ’ αυτήν. Αυτή είναι η ζωή που έχουν οι καλοί Άγγελοι και δεν έχουν 
οι κακοί: και είναι απόλυτα Υπερφυσική γιατί κανένα κτίσμα σ’ οποιονδήποτε κόσμο μπορεί να 
την αποκτήσει από το απλό  γεγονός ότι είναι το είδος του δημιουργήματος πού είναι. 
Ότι αφορά τους Αγγέλους έτσι είναι και για μας. Το λογικό μέρος κάθε ανθρώπου είναι υπερ-
φυσικό σε μια θετική έννοια-με την ίδια έννοια ότι και οι δύο κατηγορίες των αγγέλων οι κακοί 
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και οι καλοί είναι υπερφυσικοί. Αλλά αν όπως λένε οι θεολόγοι  «Αναγεννημένη» εάν έχει πα-
ραδώσει τον εαυτό του πίσω στο Θεό εν Χριστώ, τότε θα έχει μία ζωή η οποία θα είναι απόλυ-
τα Υπερφυσική, που δεν έχει δημιουργηθεί αλλά γεννηθεί, γιατί τότε το δημιούργημα συμμε-
ρίζεται τη γεννημένη ζωή του Δευτέρου Προσώπου της Θεότητας. 
Όταν διάφοροι συγγραφείς που γράφουν βιβλία για αφιέρωση στο Θεό, μιλούν για «πνευμα-
τική ζωή» και πολλές φορές όταν μιλούν για «υπερφυσική ζωή» ή όταν εγώ ο ίδιος μιλώ για τη 
Ζωή-εννοούν αυτήν την απόλυτα ‘Υπερφυσική ζωή πού δεν μπορεί να πάρει κανένα δημιούρ-
γημα απλώς με το να έχει δημιουργηθεί, που όμως κάθε λογικό ον μπορεί να έχει με την εθε-
λοντική του παράδοση της ζωής του στον Χριστό. Αλλά η σύγχυση υπάρχει γιατί σε πολλά βι-
βλία οι λέξεις «Πνεύμα» ή «Πνευματικός» χρησιμοποιούνται με την έννοια του σχετικά Υπερ-
φυσικού στοιχείου στον Άνθρωπο, το στοιχείο που είναι εξωτερικό σε αυτήν τη Φύση που( 
τρόπος του λέγειν) του δίνεται από τό απλό γεγονός ότι δημιουργείται άνθρωπος. 
Θα είναι χρήσιμο να κάνουμε ένα κατάλογο των εννοιών με τις οποίες οι λέξεις «πνεύμα», 
«πνεύματα» και «πνευματικός» χρησιμοποιούνται (στα Αγγλικά) 

1. Χημική έννοια οινόπνευμα 
2. Παλιά ιατρική έννοια. Παλιά οι γιατροί πίστευαν σε κάτι πολύ λεπτά ρευστά μέ-
σα στο σώμα που τα έλεγαν «πνεύματα» (spirits). Ενώ αυτή η ιδέα έχει εγκαταλειφθεί 
στην ιατρική, έχουν παραμείνει καθημερινές εκφράσεις στα Αγγλικά όπως είμαι σε 
«υψηλό πνεύμα» (high spirits) ή «χαμηλό πνεύμα» (low spirit)  ή λένε αυτό το άλογο 
έχει «πνεύμα» (spirited) ή αυτό το παιδί είναι γεμάτο «ζωικό πνεύμα» (full of animal 
spirits).   
3. «Πνευματικό» πολλές φορές χρησιμοποιείται σαν το αντίθετο του σωματικός ή 
«υλικός». Έτσι όλα τα άυλα στον άνθρωπο (συναισθήματα, πάθη , Αναμνήσεις κλπ.) 
καλούνται πνευματικά. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτό πού είναι «πνευματικό» με 
αυτή την έννοια δεν είναι αναγκαία καλό. Δεν υπάρχει τίποτε το ειδικά καλό από το 
απλό γεγονός ότι κάτι είναι άυλο. Τα άυλα είναι όπως τά υλικά εξ ίσου καλά και εξ ί-
σου κακά, ή αδιάφορα. 
4. Μερικοί άνθρωποι χρησιμοποιούν τη λέξη «πνεύμα» για να πουν για το σχετι-
κά υπερφυσικό στοιχείο που δίνεται σε κάθε άνθρωπο .κατά τη δημιουργία του,-το 
λογικό στοιχείο. Νομίζω ότι αυτή είναι ή ποιο καλή χρήση της λέξης. Εδώ πρέπει να 
προσέξουμε ότι αυτό πού λέμε «πνευματικό» δεν είναι αναγκαία καλό. Ένα Πνεύμα 
(σ’ αυτήν την έννοια) μπορεί να είναι το καλύτερο ή το χειρότερο  Από τα δημιουργη-
μένα όντα.  Επειδή ο Άνθρωπος είναι ένα πνευματικό ζώο (σ’ αυτήν την έννοια) μπο-
ρεί να γίνει ή γιος του Θεού ή διάβολος.  
5. Τελικά οι Χριστιανοί συγγραφείς χρησιμοποιούν τη λέξη «πνεύμα» ή «πνευμα-
τικός» για να εννοήσουν τη ζωή πού παράγεται σε τέτοια λογικά όντα όταν με τη θέ-
ληση τους παραδίδονται στη Θεία χάρη και γίνονται γιοί του Ουρανίου Πατέρα στο 
Χριστό. Μόνο σ’ αυτήν την έννοια η λέξη πνευματικός έχει πάντα καλή έννοια. 

Δεν είναι σωστό να παραπονιόμαστε ότι οι λέξεις έχουνε πολλές έννοιες. Η γλώσσα είναι κάτι 
το ζωντανό και οι λέξεις βγάζουν όλο καινούργιες έννοιες, όπως ένα ζωντανό δέντρο βγάζει 
καινούργια κλαδιά. Δεν είναι τελείως μειονέκτημα γιατί προσπαθώντας να ξεμπερδέψουμε τις 
έννοιες μαθαίνουμε ένα σωρό για τα πράγματα που περιλαμβάνουν πού αλλιώς ίσως να μην 
προσέχαμε. Αυτό πού είναι καταστροφικό είναι ότι κάποια- λέξη θα αλλάξει νόημα πάνω σε 
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μια συζήτηση χωρίς να καταλάβουμε την αλλαγή. Έτσι στην παρούσα συζήτηση ίσως είναι 
χρήσιμο να δώσουμε, διάφορα ονόματα στα τρία πράγματα πού εννοούμε με τη λέξη «πνεύ-
μα» στις έννοιες τρία τέσσερα και πέντε. Έτσι για την έννοια τρία μια καλή λέξη θα ήταν «ψυ-
χή», και το επίθετο πού θα πήγαινε μ’ αυτήν θα ήταν «ψυχολογικός». Για την έννοια τέσσερα 
μπορούμε να κρατήσουμε τις λέξεις «πνεύμα» και  «πνευματικός». Για την έννοια πέντε το  
καλύτερο επίθετο θα ήταν «αναγεννημένος», αλλά να δεν υπάρχει πολύ κατάλληλο όνομα27. 
,Και αυτό ίσως είναι σημαντικό: γιατί αυτό για το οποίο μιλάμε δεν είναι (ίσως είναι η ψυχή 
και το πνεύμα) ένα μέρος ή στοιχείο στον Άνθρωπο αλλά μια νέα διεύθυνση και αναζωογόνη-
ση όλων των μερών και στοιχείων. Έτσι κατά μια έννοια. δεν υπάρχει τίποτε περισσότερο σε 
ένα αναγεννημένο από ένα μη αναγεννημένο, όπως δεν έχει τίποτε περισσότερο ένας που 
περπατά στην ορθή κατεύθυνση από ένα πού περπατά στη λανθασμένη κατεύθυνση. Κατά μια 
απλή έννοια ο αναγεννημένος είναι τελείως διαφορετικός από τον μη αναγεννημένο, γιατί στη 
αναγεννημένη ζωή ο Χριστός πού σχηματίζεται μέσα του μεταμορφώνει κάθε μέρος του στο 
πνεύμα ή και στο σώμα του όλα ξαναγεννιούνται. Έτσι η αναγεννημένη ζωη δεν είναι ένα μέ-
ρος του ανθρώπου, και από εκεί πού εμφανίζεται (αν συμβεί αυτό) δεν μπορεί να αναπαυθεί 
μέχρις ότου γίνει ο όλος άνθρωπος. Δεν χωρίζεται από τα άλλα μέρη όπως αυτά χωρίζονται το 
ένα από το άλλο. Η ζωή του «πνεύματος» (κατά την έννοια τέσσερα) είναι κατά κάποιο τρόπο 
χωρισμένη από τη ζωή της ψυχής: το καθαρά λογικό μέρος του ανθρώπου βρίσκει ότι πρέπει 
να ζήσει με τα πάθη και φαντασίες της ψυχής του και τα βλέπει σαν εχθρούς πού πρέπει να  
καταστραφούν ή να φυλακιστούν. Αλλά ο αναγεννημένος άνθρωπος θα βρει τελικά την ψυχή 
του σε αρμονία με το .πνεύμα του με την ζωή του Χριστού πού βρίσκεται μέσα του. 
Έτσι οι Χριστιανοί πιστεύουν στην ανάσταση του σώματος ενώ οι αρχαίοι φιλόσοφοι έβλεπαν 
το σώμα σαν ένα βάρος. Και αυτό είναι ένας παγκόσμιος νόμος όσο πιο ψηλά ανεβαίνεις τόσο 
.πιο χαμηλά μπορείς να κατέβεις. Ο άνθρωπος είναι ένας πύργος .πού έχει πολλά πατώματα 
πού είναι σχεδόν αδύνατο να πας από το ένα στο άλλο, αλλά όλα μπορείς να τα φτάσει από 
την κορυφή. 

  

                                                           
27 Επειδή η λέξη «Πνεύμα» με αυτή την έννοια είναι ταυτόσημη με τον Νέο Άνθρωπο (ο Χριστός που μορφώνεται σε κάθε τέ-
λειο Χριστιανό) μερικοί Λατίνοι θεολόγοι το ονομάζουμε απλώς η Novitas μας, δηλ. ότι είμαστε κάτι το νέο  
 



 
 
125 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Πάνω στο θέμα της «ειδικής Θείας πρόνοιας» 
Σ’ αυτό το βιβλίο ο αναγνώστης έχει ακούσει για δύο μόνο κατηγορίες συμβάντων - 

Θαύματα και φυσικά γεγονότα. Τα πρώτα δεν είναι αλληλοσυνδεδεμένα με την ιστο-
ρία της φύσης αν πάμε στον χρόνο προς τα πίσω. 

Τα τελευταία είναι συνδεδεμένα με τα γεγονότα της φύσης που συνέβηκαν πριν απ’ αυτά. Πολλοί 
ευσεβείς όμως άνθρωποι μιλάνε για μερικά γεγονότα σαν «θεία πρόνοια» ή «ειδική θεία πρόνοια», 
χωρίς να εννοούν ότι έχουμε θαύματα. Αυτό γενικά υπονοεί ότι υπάρχει η πεποίθηση ότι μερικά 
συμβάντα ξέχωρα από τα θαύματα είναι της θείας πρόνοιας με μια έννοια ενώ κάποια άλλα δεν 
είναι. Έτσι μερικοί σκέφθηκαν ότι ο καιρός που μας βοήθησε να βγάλουμε από την Δουνκέρκη τόσο 
μεγάλο μέρος από τον στρατό μας ήταν αποτέλεσμα της «θείας πρόνοιας» κατά ένα τρόπο που ο 
καιρός γενικά δεν είναι τόσο πολύ. Το χριστιανικό δόγμα ότι μερικά γεγονότα που αν και δεν είναι 
θαύματα είναι όμως απαντήσεις σε προσευχές φαίνεται να το υπονοούν αυτό·  
Βρίσκω πολύ δύσκολο να συλλάβω μια έννοια: των ενδιαμέσων γεγονότων που δεν είναι ούτε 
απλώς θαύματα ούτε απλώς ”κοινά” φυσικά γεγονότα Είτε ο καιρός στην Δουνκέρκη ήταν ή δεν 
ήταν αυτό που η προηγούμενη φυσική ιστορία του σύμπαντος από τον δικό της χαρακτήρα θα 
παρήγαγε κατά ένα αναπόφευκτο τρόπο· Αν ήταν έτσι πως θα το πούμε «ειδική θεία πρόνοια». Αν 
δεν ήταν έτσι τότε ήταν ένα θαύμα.  
Μου φαίνεται ότι θα πρέπει να εγκαταλείψουμε την ιδέα ότι υπάρχει μια ειδική κατηγορία 
γεγονότων (εκτός από τα θαύματα) που θα πρέπει να διακριθούν να χαρακτηρισθούν ως «ειδική 
θεία πρόνοια». Μόνο αν εγκαταλείψουμε εξ ολοκλήρου την έννοια της Θείας Πρόνοιας και μαζί της 
την πίστη σε αποτελεσματική προσευχή θα πρέπει να δεχτούμε ότι όλα τα γεγονότα είναι εξ ίσου 
αποτελέσματα της θείας πρόνοιας. Αν ο Θεός κατευθύνει την πορεία των γεγονότων τότε θα 
κατευθύνει και την κίνηση των ατόμων σε κάθε στιγμή «ούτε ένα σπουργίτι δεν πέφτει στο έδαφος» 
χωρίς τη δική του θέληση. Η «φυσικότητα» των φυσικών γεγονότων δεν συνίσταται στο ότι είναι 
έξω από την πρόνοια του Θεού. Συνίσταται στο ότι είναι  αλληλοσυνδεδεμένα το ένα με το άλλο 
μέσα σε ένα κοινό χωροχρόνο σύμφωνα με το σταθερό σχέδιο των «νόμων».  
Για να έχουμε την εικόνα ενός πράγματος είναι καμιά φορά αναγκαίο να ξεκινήσουμε από μια 
λανθασμένη εικόνα και μετά να την διορθώσουμε. Η λανθασμένη εικόνα της Πρόνοιας (λανθασμένη 
επειδή δείχνει τον Θεό και την Φύση να είναι και οι δύο περιορισμένοι στον ίδιο Χρόνο) θα ήταν η 
ακόλουθη. Κάθε γεγονός στη Φύση είναι αποτέλεσμα κάποιου άλλου προηγούμενου γεγονότος και 
όχι από τους Νόμους της Φύσης. Σε μια τελική ανάλυση το πρώτο φυσικό γεγονός όποιο και να ήταν 
έχει υπαγορέψει όλα τα άλλα γεγονότα. Δηλ. όταν ο Θεός τοποθέτησε το πρώτο γεγονός μέσα στο 
πλαίσιο των «νόμων» - όταν έθεσε τη σφαίρα σε κίνηση- τότε αποφάσισε τον ρου της ιστορίας, γιατί 
σχεδίασε όλες τις λεπτομέρειες της· Αν ήθελε να υπάρχει ένας διαφορετικός καιρός στην Δουνκέρκη 
θα είχε κάνει το αρχικό γεγονός λίγο διαφορετικό·    
Ο καιρός που είχαμε ήταν σε αυστηρή ανάλυση αποτέλεσμα της θείας Πρόνοιας, είχε προαποφασι-
στεί, και είχε προοριστεί με ένα σκοπό, όταν δημιουργήθηκε ο κόσμος- και τίποτε περισσότερο από 
όσο η ακριβής θέση σε κάθε στιγμή των ατόμων στους δακτυλίους του Κρόνου (αν και με πιο πολύ 
ενδιαφέρον για μας)  
Από αυτό συνεπάγεται (κρατώντας ακόμη την λανθασμένη μας εικόνα) ότι κάθε φυσικό γεγονός 
είχε αποφασιστεί για να εξυπηρετήσει ένα μεγάλο αριθμό από σκοπούς.  
Έτσι θα πρέπει να υποθέσουμε ότι ο Θεός είχε προαποφασίσει τον καιρό στην Δουνκέρκη και να 
είχε λάβει υπ όψιν του την μοίρα των δύο εθνών (αλλά πολύ πιο σημαντικό) και όλα τα άτομα που 
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ήταν ανακατεμένα και στις δύο πλευρές, και θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και όλα τα ζώα και τα 
λαχανικά και τα ορυκτά που ήταν στην περιοχή, και τελικά όλα τα άτομα στο σύμπαν. Αυτό ίσως να 
ακούγεται υπερβολικό, αλλά στην πραγματικότητα αποδίδουμε στην Παντοδυναμία σε απείρως 
μεγαλύτερο βαθμό αυτό που ένα μυθιστοριογράφος εξασκεί καθημερινά γράφοντας τις ιστορίες 
του.  
Υποθέστε ότι γράφω ένα μυθιστόρημα. Έχω τα εξής προβλήματα: (1)Ο γέρος κ.Α θα πρέπει να έχει 
πεθάνει πριν από το Κεφάλαιο 15·(2) Καλύτερα να πεθάνει αιφνιδίως γιατί αλλιώς θα αλλάξει την 
διαθήκη του (3) Η κόρη του (που είναι η ηρωίδα μου) θα πρέπει να μείνει έξω από το Λονδίνο για 
τουλάχιστο τρία κεφάλαια. (4) Ο ήρωας μου θα πρέπει με κάποιο τρόπο να ξανά αποχτήσει την 
εμπιστοσύνη της ηρωίδας μου που έχασε στο κεφάλαιο 7· (5) Ο νεαρός φαντασμένος Β θα πρέπει 
να καλυτερέψει πριν από το τέλος του βιβλίου, και χρειάζεται ένα καλό ηθικό χτύπημα για να βγει η 
αλαζονεία από πάνω του. (6) Δεν έχουμε αποφασίσει για την δουλειά του Β όμως καθώς αναπτύσ-
σουμε τον χαρακτήρα του θα έχουμε να του δώσουμε μια δουλειά και να τον δείξουμε ότι πραγμα-
τικά δουλεύει. Πως θα τα συνδυάσω και τα έξη; Το βρήκα. Τι λέτε για ένα σιδηροδρομικό ατύχημα; 
Ο γέρος Α. μπορεί να σκοτωθεί σ’ αυτό, και αυτό τον ταχτοποιεί. Πραγματικά το δυστύχημα μπορεί 
να συμβεί ενώ πηγαίνει στο Λονδίνο για να δει τον δικηγόρο του με σκοπό να αλλάξει τη διαθήκη 
του. Τι πιο φυσικό να βάλουμε και την κόρη του να ταξιδεύει μαζί του; θα βάλουμε ότι τραυματίζε-
ται ελαφριά στο δυστύχημα: Αυτό θα την εμποδίσει από του να πάει στο Λoνδίνο για όσα κεφάλαια 
χρειαζόμαστε. Και ο ήρωας μας να βρίσκεται και αυτό στο ίδιο τρένο. Μπορεί να συμπεριφερθεί με 
πολύ ψυχραιμία και ηρωισμό κατά την διάρκεια του δυστυχήματος ίσως να σώζει την ηρωίδα από 
ένα καιόμενο βαγόνι. Αυτό ταχτοποιεί και το τέταρτο σημείο.  
Και ο νεαρός φαντασμένος Β; θα τον κάνουμε τον υπεύθυνο σηματοδότη που εξ αιτίας της αμέλειας 
του έγινε το δυστύχημα. Αυτό του δίνει το ηθικό χτύπημα και τον συνδέει με την όλη υπόθεση. 
Πράγματι μόλις σκεφθήκαμε το σιδηροδρομικό ατύχημα, αυτό το γεγονός μας έλυσε πολλά 
προβλήματα.   
Χωρίς αμφιβολία αυτό είναι μια ανυπόφορα παραπλανητική εικόνα: πρώτον διότι (εκτός απ’ τον 
φαντασμένο Β) δε σκεφτόμουν για το τελικό καλό των χαρακτήρων μου παρά μόνο την ψυχαγωγία 
των αναγνωστών μου δεύτερον αγνοούμε το αποτέλεσμα του δυστυχήματος σε όλους τους άλλους 
τους άλλους επιβάτες του τρένου, και τελικά επειδή εγώ έβαλα τον Β να δώσει λανθασμένο σήμα 
Δηλ ενώ ισχυρίζομαι ότι έχει ελεύθερη θέληση στην πραγματικότητα δεν έχει. Παρ’ όλες τις 
αντιρρήσεις αυτές το παράδειγμα αυτό δείχνει ότι η θεία εφευρετικότητα μπορεί να σκέφτηκε όλες 
τις λεπτομέρειες στο φυσικό «σενάριο» του σύμπαντος ώστε να δώσει απαντήσεις θείας πρόνοιας 
σε αναρίθμητα πλάσματα.  
Αλλά μερικά από τα πλάσματα αυτά έχουν ελεύθερη βούληση. Σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει να 
αρχίσουμε να διορθώνουμε αυτήν την πράγματι λανθασμένη εικόνα της Πρόνοιας που χρησιμοποι-
ήσαμε μέχρι τώρα. Αυτή η εικόνα είναι λανθασμένη επειδή δείχνουμε το Θεό και τη Φύση να 
βρίσκονται σε ένα κοινό χρόνο. Αλλά πιθανό η Φύση να είναι εκτός χρόνου και ο Θεός σίγουρα είναι 
εκτός χρόνου. Ο Χρόνος ίσως είναι (όπως και η προοπτική) ο τρόπος που εμείς αντιλαμβανόμαστε. 
Δεν υπάρχει λοιπόν θέμα Θεού που σε μια  στιγμή της ιστορίας (τη στιγμή της δημιουργίας) 
προσαρμόζει την υλική ιστορία του σύμπαντος εκ των προτ έρων γιά να ελευθερώσει μια  δράση 
που αργότερα εγώ και συ θα πάρουμε μέρος. Για Αυτόν όλα τα φυσικά γεγονότα και όλες οι 
ανθρώπινες πράξεις βρίσκονται σε ένα αιώνιο Παρόν. Η δημιουργία πεπερασμένων ελεύθερων 
θελήσεων και η δημιουργία ολόκληρης της υλικής ιστορίας του σύμπαντος (σχετιζόμενης με πράξεις 
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που κάνουν αυτές οι ελεύθερες βουλήσεις με ολη την αναγκαία περιπλοκότητα) είναι γιά Αυτόν μια 
μόνο Πράξη. Με μια  έννοια ο Θεός δεν δημιούργησε το Σύμπαν προ πολλού αλλά το δημιουργεί 
αυτή τη στιγμή. Υποθέστε ότι βρήκα ένα κομμάτι χαρτί πάνω στο οποίο έχει ήδη σχεδιαστεί μία 
μαύρη κυματοειδής γραμμή. Μπορώ να κάτσω και να σχεδιάσω άλλες γραμμές (έστω κόκκινες) που 
να συνδυάζονται με την μαύρη γραμμή και να δίνουν ένα σχέδιο. Ας υποθέσουμε ότι η αρχική 
μαύρη γραμμή έχει συνείδηση. Δεν έχει συνείδηση σε όλο της το μήκος την ίδια στιγμή- μόνο σε ένα 
σημείο με την σειρά Το συνειδητό της μετακινείται από αριστερά προς τα δεξιά κρατώντας το 
σημείο Α μόνο σαν μια  ανάμνηση όταν φθάνει στο Β και δεν μπορεί να γνωρίζει το Γ παρά μόνο 
όταν έχει φύγει από το Β. Ας δώσουμε σ ’αυτή τη μαύρη γραμμή και ελεύθερη θέληση. Διαλέγει την 
κατεύθυνση που πηγαίνει. το ιδιαίτερο σχήμα που έχει σαν κυματοειδής είναι αποτέλεσμα της 
ελεύθερης της θέλησης. Αλλά ενώ αυτή γνωρίζει το σχήμα της μόνο προς στιγμή και δεν ξέρει στο 
σημείο Δ προς τα που θα θελήσει να στραφεί όταν φθάσει στο σημείο Δ εγώ μπορώ να βλέπω το 
σχήμα της σαν ένα σύνολο την ίδια στιγμή. Κάθε στιγμή οι κόκκινες μου γραμμές την περιμένουν και  
να είναι, προσαρμοσμένες προς αυτή. Και βέβαια: αυτό διότι εγώ συνθέτοντας ολόκληρο το σχέδιο 
των κόκκινων γραμμών με την μαύρη την έχω ολόκληρη υπόψη.· Δεν είναι θέμα αδυναμίας αλλά 
απλώς σχεδιαστικής ικανότητας για μένα να σχεδιάσω έτσι τις κόκκινες γραμμές έτσι ώστε σε κάθε 
σημείο να έχουν την σωστή σχέση με την μαύρη, και επίσης να έχουν τη σωστή σχέση η μια  με την 
άλλη, έτσι ώστε να γεμίσουν το χαρτί σε ένα ικανοποιητικό σχέδιο28· 
Θα προσέξουμε ότι αν η μαύρη γραμμή προσευχόταν σε μένα ίσως (αν ήθελα) να της ανταποκρινό-
μουν θετικά. Προσεύχεται σε μένα ότι όταν φθάσει στο σημείο Ν να βρει τις κόκκινες γραμμές 
τοποθετημένες σε ένα ιδιαίτερο σχήμα. Αυτό το σχήμα ίσως να ισορροπείται από τους νόμους του 
σχεδιασμού από άλλες τοποθετήσεις των κόκκινων γραμμών σε άλλα σημεία του χαρτιού-μερικές 
στην κορυφή ή στον πάτο του χαρτιού, τόσο μακριά που η ίδια να μην γνωρίζει τίποτε για αυτές: 
μερικές τόσο πολύ αριστερά που βρίσκονται πριν την αρχή της μαύρης γραμμής και μερικές τόσο 
πολύ προς τα δεξιά που έρχονται μετά το τέλος της μαύρης γραμμής. (Η μαύρη γραμμή θα λέγει 
αυτά τα σημεία «πριν να γεννηθώ» και «μετά που θα πεθάνω»). Αλλά αυτά τα άλλα σημεία του 
σχεδίου που ζητά η μαύρη γραμμή στο σημείο Ν μπορεί να μην μου χαλάνε το σχέδιο και να της 
απαντήσω θετικά στην προσευχή της. Διότι η όλη της πορεία ήταν ορατή σε μένα από την στιγμή 
που κοίταξα το χαρτί και οι απαιτήσεις της στο σημείο Ν είναι ανάμεσα στα πράγματα που λαμβάνω 
υπ’ όψιν όταν αποφασίζω για το όλο σχέδιο. 
Οι πιο πολλές από τις προσευχές μας εάν τις αναλύσουμε πλήρως, ζητάνε είτε ένα θαύμα είτε για 
γεγονότα των οποίων τα θεμέλια είναι τοποθετημένα πριν να γεννηθώ, και που ίσως είναι τοποθε-
τημένα την στιγμή που άρχιζε το σύμπαν. 
Αλλά γιά  το Θεό (αν και όχι για μένα ) οι προσευχές που κάνω και εγώ το 1945 είναι παρούσες 
για Αυτόν κατά τη δημιουργία του κόσμου όπως είναι παρούσες σήμερα και θα είναι ένα εκατομ-
μύριο χρονιά αργότερα. Η δημιουργική πράξη του Θεού είναι άχρονη και είναι προσαρμοσμένη 
άχρονα στα «ελεύθερα» στοιχεία μέσα της: αλλά για μας αυτή η προσαρμογή μας φαίνεται σαν μια 
σειρά προσευχής —απάντησης. 

                                                           
28 Πρέπει να παραδεχτώ ότι άλλαξα τα πράγματα κάνοντας την ανθρώπινη βούληση σταθερή και την φυσική 

μοίρα κάτι το μεταβλητό. Αυτό είναι λάθος όπως και η αντίθετη ατίόψη το επιχείρημα μου είναι ότι δεν είναι περισσότερο λάθος. 
Μια πιο λεπτή εικόνα της δημιουργίας και της ελευθερίας (ή μάλλον η δημιουργία του ελεύθερου και μη ελεύθερου σε μια μοναδική 
άχρονη πράξη) θα ήταν η σχεδόν ταυτόχρονη προσαρμογή των κινήσεων δύο πολύ καλών χορευτών ενός χορευτικού ζευγαριού 
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Δύο συνέπειες ακολουθούν; 
1. Οι άνθρωποι πολλές φορές ρωτούν αν ένα δεδομένο γεγονός (όχι ένα θαύμα) ήταν πραγματικά 

μια απάντηση σε προσευχή . Νομίζω ότι αν αναλύσουν την σκέψη του θα δουν ότι ρωτούν  «Το 
έφερε ο θεός για ένα ειδικό σκοπό ή θα συνέβαινε ως μέρος της φυσικής ακολουθίας των πραγ-
μάτων σαν ένα μέρος στη γενική πορεία των γεγονότων; Αλλά αυτή (όπως η παλιά ερώτηση 
σταμάτησες να δέρνεις τη γυναίκα σ ου;) κάνει τις δύο απαντήσεις αδύνατες. Στο έργο Άμλετ η 
Οφηλία σκαρφαλώνει σε ένα κλαδί που κρέμεται πάνω από ένα ποτάμι: το κλαδί σπάζει και η 
Οφηλία πέφτε και πνίγεται. Τι θα απαντούσες αν κάποιος ρωτούσε «Η Οφηλία πέθανε γιατί ο 
Σαίξπηρ για ποιητικούς λόγους την ήθελε να πεθάνει εκείνη τη στιγμή - ή γιατί το κλαδί έσπα-
σε;» Νομίζω ότι θα έπρεπε να πει κάποιος «Και για τους δύο λόγους». Κάθε γεγονός στο θεατρι-
κό έργο συμβαίνει εξαιτίας άλλων συμβάντων του έργου, αλλά επίσης κάθε γεγονός συμβαίνει 
επειδή έτσι θέλησε ο ποιητής. Όλα τα γεγονότα του έργου είναι Σαιξπηρικά γεγονότα, όπως όλα 
τα γεγονότα του πραγματικού κόσμου είναι γεγονότα που οφείλονται στη θεία πρόνοια. Όμως 
όλα τα γεγονότα του θεατρικού έργου πραγματοποιούνται (ή πρέπει να πραγματοποιηθούν) 
λόγω «θεατρικής» λογικής των γεγονότων. Κατά παρόμοιο τρόπο όλα τα γεγονότα στον φυσικό 
κόσμο (εκτός από τα θαύματα) προέρχονται από φυσικές αιτίες. Η «θεία πρόνοια» και η φυσική 
αιτιότητα δεν είναι εναλλακτικές δυνατότητες. Και οι δύο καθορίζουν κάθε γεγονός επειδή και 
οι δύο είναι ένα.  

2. Όταν προσευχόμαστε για κάτι, π.χ. για μια μάχη ή για μια ιατρική εξέταση, η σκέψη που περνά 
από το μυαλό μας (αν μόνο το ξέραμε) είναι ότι το γεγονός έχει σίγουρα αποφασιστεί με τον ένα 
ή τον άλλο τρόπο. Δε νομίζω ότι αυτή είναι μια καλή αιτία για να σταματήσουμε τις προσευχές 
μας. Το γεγονός έχει ήδη αποφασιστεί - κατά μία έννοια έχει προαποφασιστεί πριν «από όλους 
του κόσμους». Αλλά ένα από τα πράγματα που λήφθηκαν υπ’ όψιν για την απόφαση αυτή, και 
λοιπόν ένα από ένα από τα πράγματα που πραγματικά ε το προκαλούν να συμβεί είναι αυτή 
ακριβώς η προσευχή που κάνεις τώρα. Έτσι παρόλο που ίσως φαίνεται ανατριχιαστικό συμπε-
ραίνω ότι το μεσημέρι γινόμαστε αιτίες για γεγονότα που συμβαίνουν στις δέκα (μερικοί επι-
στήμονες το βρίσκουν πιο εύκολο να γίνει αποδεκτό από πολλούς λαϊκούς) Η φαντασία ίσως να 
προσπαθήσει να μας κάνει διάφορε ς σκέψεις. 

Αν ρωτήσουμε «μπορεί ο Θεός να πάει πίσω και να αλλάξει κάτι που έχει ήδη συμβεί, αν σταματή-
σω να προσεύχομαι;» Όχι, το γεγονός έχει ήδη συμβεί και μια από τις αιτίες ήταν το γεγονός ότι 
κάνεις τέτοιες ερωτήσεις αντί να προσεύχεσαι. Ίσως ρωτήσεις «Αν αρχίσω να προσεύχομαι μπορεί ο 
Θεός να πάει πίσω και να αλλάξει αυτό που ήδη έχει συμβεί;» Όχι. Αν το γεγονός έχει ήδη συμβεί 
και μια από τις αιτίες είναι οι προσευχές σου που κάνεις τώρα. Έτσι κάτι συμβαίνει που εξαρτάται 
από τη δική μου επιλογή.· Η ελεύθερη μου πράξη συνεισφέρει στο σχήμα του κόσμου. Αυτή η 
συνεισφορά έχει γίνει στην αιωνιότητα ή «πριν όλους τους κόσμους» αλλά η συνειδητοποίηση του 
ότι εγώ συνεισέφερα σ’ αυτό,  με φθάνει σε μια ορισμένη στιγμή στην ροή του χρόνου. 
Ίσως γίνει η ακόλουθη ερώτηση: Αν μπορούμε να προσευχηθούμε λογικά για ένα γεγονός που 
συνέβη ή δεν συνέβη αρκετές ώρες πριν γιατί να μην προσευχηθούμε για ένα γεγονός που γνωρί-
ζουμε ότι δεν έχει συμβεί;  πχ για  την ασφάλεια κάποιου που γνωρίζουμε ότι σκοτώθηκε χθες. Αυτό 
που κάνει την διαφορά είναι η γνώση μας. Το γνωστό γεγονός μας λέγει πιο είναι το θέλημα του 
Θεού. Είναι ψυχολογικά αδύνατο να προσευχηθούμε για κάτι που γνωρίζουμε ότι είναι ανέφικτο 
και μια τέτοια προσευχή αν ήταν δυνατή θα ήταν αμαρτία στο καθήκον της υποταγής στο γνωστό 
θέλημα του Θεού·  
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Μια ακόμη συνέπεια. Ποτέ δεν είναι δυνατό να αποδείξουμε εμπειρικά ότι ένα δεδομένο μη 
θαυματουργικό γεγονός ήταν ή δεν ήταν απάντηση σε προσευχή. Επειδή δεν ήταν θαυματουργικό ο 
σκεπτικιστής μπορεί πάντα να δείξει τις φυσικές αιτίες και να πει, «εξ αιτίας αυτού θα γινόταν 
οπωσδήποτε», και ο πιστός μπορεί πάντοτε να πει, «αλλά επειδή αυτά δεν ήτανε παρά κρίκοι στην 
αλυσίδα των γεγονότων που το ένα στηρίζεται στο άλλο και όλη η αλυσίδα στηρίζεται στο θέλημα 
του Θεού θα συνέβαιναν επειδή κάποιος προσευχήθηκε»· Η αποτελεσματικότητα της προσευχής 
δεν μπορεί ούτε να βεβαιωθεί ούτε να αρνηθεί χωρίς μια άσκηση της θέλησης,-η θέληση που 
δέχεται ή απορρίπτει την πίστη στο φως μιας ολοκληρωμένης φιλοσοφίας. Η πειραματική ένδειξη 
δεν υπάρχει ούτε στην μία ούτε στην άλλη πλευρά. Στη σειρά Μ,Ν,Ο το γεγονός Ν αν δεν είναι 
θαύμα πάντα προκαλείται από το Μ και πάντα προκαλεί το Ο, αλλά το ερώτημα είναι αν ολόκληρη 
η σειρά από το Α ως το Ω ξεκινά από μια βούληση που μπορεί αν θέλει να πάρει υπ όψιν τις 
ανθρώπινες προσευχές. 
Αυτή η αδυναμία για εμπειρική απόδειξη είναι μια πνευματική αναγκαιότητα. Αν ξέραμε εμπειρικά 
ότι ένα γεγονός έχει προκληθεί από προσευχή θα νιώθαμε σαν μάγοι. Θα υπερηφανευόμαστε και 
καρδιά μας θα διαφθειρόταν. Ο Χριστιανός δεν πρέπει να ρωτά αν αυτό ή εκείνο έγιναν λόγω 
προσευχής. Θα πρέπει μάλλον να πιστεύει ότι όλα τα γεγονότα χωρίς εξαίρεση είναι απαντήσεις σε 
προσευχή με την έννοια ότι είτε είναι καταφατικές οι απαντήσεις είτε αρνητικές, οι προσευχές όλων 
των ενδιαφερομένων και οι ανάγκες τους έχουν ληφθεί υπ' όψιν. Όλες οι προσευχές ακούονται αν 
και όλες δεν εισακούονται. Δεν θα πρέπει να φανταστούμε την μοίρα μας σαν ένα φιλμ που 
ξετυλίγεται και στο οποίο εισάγουμε με τις προσευχές μας πρόσθετες εικόνες. Αντίθετα, αυτό που 
μας δείχνει το φιλμ καθώς ξετυλίγεται ήδη περιέχει τα αποτελέσματα των προσευχών σου, και όλων 
σου των άλλων πράξεων. Δεν υπάρχει θέμα αν ένα γεγονός έχει συμβεί εξ αιτίας των προσευχών 
σου. Αν το γεγονός για το οποίο προσεύχεσαι συμβεί οι προσευχές σου έχουν ήδη συμβάλλει σ’ 
αυτό. Αν συνέβη το αντίθετο η προσευχή σου δεν έχει αγνοηθεί, έχει ληφθεί υπ’ όψιν αλά έχει 
απορριφθεί, για το δικό σου τελικό καλό και για το καλό του σύμπαντος (παραδείγματος χάριν 
επειδή είναι καλύτερο για σένα και γιά άλλους συμπεριλαμβανομένων και των κακών να εξασκούν 
την ελεύθερη θέληση του παρά να προστατευθείς από προδοσία ή σκληρότητα με την μετατροπή 
όλων των ανθρώπων σε αυτόματα). Αυτό όμως θα μείνει θέμα πίστης. Θα εξαπατήσεις τον εαυτό 
σου αν προσπαθήσεις να βρεις ειδική ένδειξη για αυτό σε ορισμένες περιπτώσεις παρά σε άλλες. 
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Περιλήψεις σε συντομία των κεφαλαίων του βιβλίου 
Της Άννας Κάρτερ 

  
1. Ο σκοπός του βιβλίου: Το ζήτημα του κατά πόσο συμβαίνουν θαύματα δεν μπορεί ποτέ να 
απαντηθεί απλώς από την εμπειρία, επειδή ακόμη κι αν  βλέπουμε δε σημαίνει ότι και θα πι-
στεύουμε. Οι αισθήσεις μας δεν είναι αλάνθαστες. Αυτό που μαθαίνουμε από την εμπειρία 
εξαρτάται από τη φιλοσοφία μας. Ούτε η ιστορική μελέτη μπορεί να αποδείξει ή να διαψεύσει 
το θαύμα. Πρώτα πρέπει να έρθει το φιλοσοφικό ερώτημα. 
2. Ο φυσιοκράτης και ο υπερφυσιοκράτης: Ο όρος "θαύμα" χρησιμοποιείται για να σημαίνει 
μια παρέμβαση στη φύση από την υπερφυσική δύναμη. Ένας «φυσιοκράτης» πιστεύει ότι μια 
μεγάλη διαδικασία «γίγνεσθαι» υπάρχει μόνη της στο διάστημα ή το χρόνο και ότι τίποτε άλλο 
δεν υπάρχει - αυτή την μοναδική ολική πραγματικότητα, την ονομάζει φύση. Ο υπερφυσιο-
κράτης πιστεύει ότι κάτι υπάρχει από μόνο του και έχει δημιουργήσει ένα πλαίσιο χώρου και 
χρόνου και τα γεγονότα που τα γεμίζουν, τα οποία ονομάζει τη φύση και πιστεύει ότι το πρω-
ταρχικό ον μπορεί να έχει παράγει και άλλες φύσεις. Αν η φυσιοκρατία είναι αληθινή, τότε τα 
θαύματα είναι αδύνατα, επειδή δεν υπάρχει τίποτα έξω από τη φύση που να μπορεί να έρθει 
μέσα σ’αυτήν. Αν ισχύει η υπερφυσιοκρατία, τα θαύματα μπορεί ή όχι να συμβούν. Επομένως, 
η πρώτη μας επιλογή είναι μεταξύ του φυσιοκρατίας και υπερφυσιοκρατίας. 
 
3. Η βασική ασυνέπεια του Φυσιοκράτη: Αν ισχύει η φυσιοκρατία, κάθε πεπερασμένο πράγ-
μα ή γεγονός πρέπει καταρχήν να εξηγείται με βάση το συνολικό σύστημα. Εάν υπάρχει ένα 
πράγμα στο οποίο δε μπορεί να δοθεί αυτό το είδος εξήγησης, τότε καταρρέει η φυσιοκρατία. 
Η όλη ιδέα της φύσης εξαρτάται από τη σκέψη μας, όχι το αντίστροφο. Η συλλογιστική είναι η 
πρωταρχική πραγματικότητα στην οποία στηρίζεται η απόδοση της πραγματικότητας σε οτι-
δήποτε άλλο. 
 
4.Φύση και Υπερφύση: Οι πράξεις της λογικής δεν αλληλοσυνδέονται με το συνολικό σύστημα 
αλληλοσύνδεσης της φύσης παρόμοια με τον τρόπο που όλα τα άλλα στοιχεία αλληλοσυνδέ-
ονται μεταξύ τους. Η γνώση ενός πράγματος δεν είναι ένα από τα μέρη του πράγματος. Κάτι 
πέρα από τη φύση λειτουργεί κάθε φορά που σκεφτόμαστε. Οι λογικές μας σκέψεις, μας ω-
θούν και μας επιτρέπουν να αλλάξουμε την πορεία της φύσης. Η φύση είναι αρκετά ανίσχυρη 
για να παράγει ορθολογική σκέψη. Έτσι λοιπόν δεν μπορεί η ορθολογική σκέψη να υπάρχει 
από μόνη της. Μπορεί να είναι ανεξάρτητη από τη φύση με το να εξαρτάται από κάτι άλλο. 
Αυτό που υπάρχει από μόνο του πρέπει να υπάρχει από όλη την αιωνιότητα και πρέπει να υ-
πάρχει συνεχώς-τα ανθρώπινα μυαλά λοιπόν, δεν είναι οι μοναδικές υπερφυσικές οντότητες 
που υπάρχουν. Το κάθε ένα από αυτά έρχεται στη φύση από την υπέρφυση. Η ανθρώπινη 
σκέψη δεν είναι του Θεού, αλλά ο Θεός ήταν που την «άναψε». Το να πιστεύεις ότι η φύση 
παρήγαγε τον Θεό ή το ανθρώπινο μυαλό είναι μία σκέψη παράλογη. Το να πιστεύεις ότι οι 
δύο είναι ανεξάρτητες και αυθύπαρκτες είναι αδύνατο. Έτσι, ο Θεός δημιούργησε τη φύση. 
 
5. Μια Επιπλέον δυσκολία της φυσιοκρατίας: Εκτός από τη συλλογιστική σχετικά με τα πραγ-
ματικά γεγονότα, οι άνθρωποι κάνουν επίσης και ηθικές κρίσεις. Οι ηθικές κρίσεις εγείρουν 
ένα είδος δυσκολίας για τη φυσιοκρατία όπως και κάθε άλλη λογική σκέψη. Αν θέλουμε να 
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συνεχίσουμε να κάνουμε ηθικές κρίσεις, πρέπει να πιστέψουμε ότι η συνείδηση του ανθρώ-
που δεν είναι προϊόν της φύσης. Μπορεί να είναι έγκυρη μόνο αν είναι παρακλάδι μία απόλυ-
της ηθικής σοφίας που υπάρχει απολύτως "μόνη της". 
 
6. Απαντήσεις σε Υποψίες: Το ορθολογικό και ηθικό στοιχείο σε κάθε ανθρώπινο μυαλό είναι 
ένα σημείο όπου το υπερφυσικό εισδύει στη φύση. Η λογική σκέψη ενός ανθρώπου είναι α-
πλώς το μερίδιο του στον αιώνιο λόγο, όσο του επιτρέπει  η κατάσταση του εγκεφάλου του. Το 
πως ένα έθνος αντιμετωπίζει την ηθική εξαρτάται από το μεριδίο του στην αιώνια ηθική σοφία 
όσο επιτρέπουν η ιστορία του, κλπ. Για μερικούς ανθρώπους το μεγάλο πρόβλημα σχετικά με 
οποιοδήποτε επιχείρημα για το υπερφυσικό είναι το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα 
επιχείρημα. Αν υπάρχει κάτι τόσο καταπληκτικό, δεν πρέπει να είναι απολύτως προφανές; Το 
γεγονός, το οποίο από μία άποψη είναι το πιο προφανές και πρωταρχικό γεγονός και μέσω 
του οποίου έχεις πρόσβαση σε όλα τα άλλα γεγονότα, μπορεί να είναι ακριβώς αυτό που πολύ 
εύκολα ξεχνιέται επειδή είναι τόσο κοντά και τόσο προφανές. Επίσης, η κατάσταση των πραγ-
μάτων, σύμφωνα με την οποία, οι απλοί άνθρωποι μπορούν να ανακαλύψουν το υπερφυσικό 
μόνο μέσα από δυσνόητους συλλογισμούς, είναι πρόσφατη και ανώμαλη. Οι Απλοί άνδρες 
αναγκάζονται να φέρουν φορτία που δεν αναμενόταν ποτέ να φέρουν - πρέπει μόνοι μας να 
βρούμε την αλήθεια ή να την αγνοήσουμε. 
 
7. Ένα Κεφάλαιο για Παρανοήσεις: Από την παραδοχή ότι ο Θεός υπάρχει και είναι ο δημι-
ουργός της φύσης, δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι τα θαύματα θα πρέπει να συμβούν ή ότι 
μπορούν να συμβούν. Η αντίρρηση για τα θαύματα, βασίζεται σε δύο διαφορετικούς λόγους - 
είτε θεωρούμε ότι τα αποκλείει ο χαρακτήρας του Θεού ή ο χαρακτήρας της φύσης. Το πρώτο 
επιφανειακό επιχείρημα κατά των θαυμάτων είναι ότι οι άνθρωποι θα μπορούσαν σε παλιές 
εποχές να πιστέψουν στα θαύματα, επειδή δεν γνώριζαν τους νόμους της φύσης. Αλλά η απλή 
εμπειρία, έστω και αν παραταθεί, δεν μπορεί να μας πει αν ένα πράγμα είναι δυνατό. Όταν 
ένα πράγμα δηλώνει από την αρχή ότι είναι μια μοναδική εισβολή στη φύση από κάτι από το 
εξωτερικό, η αυξανόμενη γνώση της φύσης δεν μπορεί ποτέ να την κάνει περισσότερο ή λιγό-
τερο πιστευτή από ό, τι ήταν. Το δεύτερο επιφανειακό επιχείρημα είναι ότι οι άνθρωποι μπο-
ρούσαν να πιστέψουν στα θαύματα τότε, γιατί είχαν μια λανθασμένη αντίληψη για το σύμπαν, 
αλλά τώρα που γνωρίζουμε το πόσο τεράστιο είναι το σύμπαν αποβαίνει γελοίο να πιστεύου-
με ότι ο Θεός θα ενδιαφέρεται για μας, Κανείς Χριστιανός δεν πίστεψε ποτέ ότι το ενδιαφέρον 
του Θεού για μας οφείλεται στην αξία μας ή ότι το μέγεθος ενός πράγματος μας λέγει ότι κάτι 
έχει αξία, 
 
8 Τα θαύματα και οι νόμοι της φύσης: Το ερώτημα είναι εάν η φύση μπορεί να είναι γνωστό 
ότι είναι τέτοιου είδους ώστε η υπερφυσική ανάμιξη με αυτήν να είναι αδύνατη. Τρεις αντι-
λήψεις για τους "νόμους της φύσης" έχουν γίνει: 1) είναι απλά γεγονότα, 2) είναι εφαρμογές 
του νόμου των μέσων όρων, 3) ότι οι θεμελιώδεις νόμοι της φυσικής είναι πραγματικά αυτό 
που αποκαλούμε "αναγκαίες αλήθειες". Είναι ανακριβές να ορίσουμε ένα θαύμα ως κάτι που 
σπάει τους νόμους της φύσης. Ένα θαύμα δεν είναι η αναστολή του σχήματος της φύσης στο 
οποίο συμμορφώνονται τα γεγονότα, αλλά η τροφοδοσία νέων γεγονότων μέσα σε αυτό το 
σχήμα. Ένα θαύμα δεν είναι ένα γεγονός χωρίς αιτία ή αποτελέσματα. Η αιτία του είναι η δρα-
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στηριότητα του Θεού και τα αποτελέσματά του ακολουθούν σύμφωνα με το φυσικό νόμο. Ο 
λόγος που οι άνθρωποι το βρίσκουν απαράδεκτο είναι ότι ξεκινούν με το να θεωρούν ότι η 
φύση είναι όλη η πραγματικότητα. Η φύση και τα νέα δεδομένα  που εισάγονται σ’ αυτήν από 
το θαύμα συνδέονται από την κοινή τους προέλευση στον Θεό. Το νόμιμο αίτημα ότι όλη η 
πραγματικότητα να είναι συνεπής και συστηματική δεν αποκλείει τα θαύματα - μας υπενθυμί-
ζει ότι τα θαύματα πρέπει, όπως όλα τα γεγονότα, να είναι αποκαλύψεις της ολικής αρμονίας 
όλων όσων υπάρχουν. Ονομάζοντάς τα θαύματα, δεν εννοούμε ότι είναι αντιφάσεις. αυτό ση-
μαίνει ότι, στηριζόμενη στους δικούς της πόρους, η φύση δεν θα μπορούσε ποτέ να τις παρά-
γει. 
 
9.Ένα κεφάλαιο όχι απόλυτα αναγκαίο: Μια άλλη αντίρρηση για το θαύμα είναι η επιθυμία 
ότι η φύση θα πρέπει να υπάρχει "μόνη της". Η ιδέα ότι έχει δημιουργηθεί και μπορεί να με-
ταβληθεί από τον Θεό μπορεί να φαίνεται να αφαιρεί όλο τον αυθορμητισμό της, Αλλά να 
πούμε ότι ο Θεός τη δημιούργησε δε σημαίνει ότι δεν είναι πραγματική, αλλά ακριβώς ότι εί-
ναι πραγματική. Η φύση είναι από ανθρώπινα (και πιθανώς θεϊκά) κριτήρια εν μέρει καλή και 
εν μέρει κακή. Η ίδια είναι και προς τις δύο κατευθύνεις: και στη διαφθορά της και στο μεγα-
λείο της. Πρέπει να έχεις δοκιμάσει τη γεύση από πέρα από τον κόσμο, πριν να γνωρίσεις τη 
γεύση της φύσης, αν την αντιμετωπίζεις σαν να είναι το όλο που υπάρχει, σε κάνει να χάνεις 
όλη την ευχαρίστηση της. 
 
10.Φρικιαστικά κόκκινα πράγματα: Καθώς μελετούμε τη φύση δεν μπορούμε να βρούμε ότι 
υπάρχει ασφάλεια έναντι των θαυμάτων. Αλλά από την άλλη πλευρά, τα θαύματα δεν μπο-
ρούν να μείνουν εκτός Χριστιανισμού. Ένας νατουραλιστικός χριστιανισμός αφήνει έξω όλα 
όσα είναι ειδικά χριστιανικά. Τα πάντα για τον Χριστιανισμό φαίνεται να προϋποθέτουν μια 
αντίληψη περί πραγματικότητας την οποία η αύξηση των γνώσεών μας έχει διαψεύσει για τα 
τελευταία δύο χιλιάδες χρόνια και αυτό προκαλεί πολλούς να αισθανθούν περιφρόνηση για τα 
χριστιανικά γραπτά. Ο πυρήνας του Χριστιανισμού παραμένει πάντα θαυματουργός ή υπερ-
φυσικός. Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ σκέψης και φαντασίας: 1) Η σκέψη είναι ξεχωριστή από 
τη φαντασία που την συνοδεύει, 2) Η σκέψη μπορεί να είναι σωστή ακόμα και όταν οι ψευδείς 
εικόνες που την συνοδεύουν θεωρηθούν λανθασμένα ως αληθινές. 3) Όποιος μιλάει για 
πράγματα που δεν μπορούμε να τα δούμε ή να αγγίξουμε πρέπει αναπόφευκτα να μιλήσει 
σαν να ήταν. Τα χριστιανικά δόγματα ήταν πάντα δηλώσεις για την πνευματική πραγματικότη-
τα, όχι δείγματα κάποιας πρωτόγονης φυσικής επιστήμης. Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ της 
"εξήγησης" και της "εξήγησης που διαψεύδει", η οποία εκδηλώνεται με δύο τρόπους: 1) Κά-
ποιοι καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι όταν κάτι έχει μια "μεταφορική" σημασία, είναι κάτι 
που δεν το εννοούμε καθόλου, 2) Οι βιβλικές δηλώσεις αφορούν τόσο την υπερφυσική πραγ-
ματικότητα και τα ιστορικά γεγονότα που προκάλεσε η είσοδος της στη φύση. 
 
11. Χριστιανισμός και θρησκεία: Η λαϊκή «θρησκεία» αποκλείει τα θαύματα επειδή αποκλείει 
τον «ζωντανό Θεό» του Χριστιανισμού και πιστεύει αντ 'αυτού σε ένα είδος Θεού που προφα-
νώς δεν θα έκανε θαύματα. Αυτό μπορεί να ονομάζεται "πανθεϊσμός" Είναι η μόνιμη, φυσική 
κλίση του ανθρώπινου νου. Ο χριστιανός πρέπει να διορθώσει τις φυσικές προσδοκίες του 
πανθεϊστή και να προσφέρει κάτι πιο δύσκολο. Ο πανθεϊστής βλέπει το σύμπαν ως μέσο αντί 
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μιας οντότητας και βλέπει τον Θεό ως παρόντα, αλλά διαχυμένο παντού. Μας βλέπει όλους ως 
μέρη του Θεού και πιστεύει ότι ο Θεός είναι εξίσου παρών στο κακό και καλό και ως εκ τούτου 
αδιάφορος και για τα δύο. Ο χριστιανός, από την άλλη πλευρά, απαντά ότι ο Θεός είναι παρών 
σε κάθε σημείο του χώρου και του χρόνου αλλά τοπικά δεν υπάρχει σε κανέναν. Είμαστε εξαρ-
τημένοι από το Θεό και σχετίζονται με αυτόν ως το "δημιούργημα " στον "δημιουργό". Ο Θεός 
είναι παρών με διαφορετικό τρόπο στον άνθρωπο από ό, τι είναι στην ύλη και είναι παρών με 
διαφορετικό τρόπο σε μερικούς ανθρώπους απ 'ότι σε άλλους και ήταν διαφορετικά παρών 
στον Ιησού από οποιονδήποτε άλλο. 
 
12. Αρμόζουν τα θαύματα; Πολλοί πιστεύουν ότι τα θαύματα διακόπτουν την τακτική πορεία 
των γεγονότων και την εξέλιξη της φύσης, η οποία φαίνεται πιο εντυπωσιακή από κάθε θαύ-
μα. Αλλά αυτή η πεποίθηση βασίζεται σε ένα λάθος. Υπάρχουν κανόνες πίσω από τους κανό-
νες και την ενότητα που είναι κάτι το βαθύτερο από την ομογένεια-οι επιφανειακές ορθόδοξες 
μπορεί να σπάσουν χωρίς να βλάπτουν τις βαθύτερες κανονικότητες. Αν προκύψουν θαύματα, 
τότε ίσως να είμαστε βέβαιοι ότι το να μη τα δεχτούμε θα είναι η πραγματική ασυνέπεια. 
 
13.Πιθανότητες.  Δεδομένου ότι τα θαύματα έχουν αποδειχθεί πιθανά, πρέπει να βρούμε ένα 
κριτήριο για να κρίνουμε κάθε ιδιαίτερη ιστορία του θαυματουργικού - ένα κριτήριο για πιθα-
νότητα. Ο σύγχρονος ιστορικός θα δεχτεί τις πιο απίθανες "φυσικές" εξηγήσεις παρά να πει ότι 
συνέβη ένα θαύμα. Μας απασχολεί εδώ η ιστορική πιθανότητα και όχι η πιθανότητα πριν να 
συμβεί. Οι άνθρωποι πιστεύουν στην ομογένεια της φύσης επειδή είναι πλάσματα συνήθειας, 
γιατί μας βοηθά στο να σχεδιάζουμε τη ζωή μας και επειδή επηρεάζονται από την έμφυτη αί-
σθηση της καταλληλότητας της. Αυτή η ίδια έννοια της "αρμονίας" είναι το κριτήριο με το ο-
ποίο μπορούμε να κρίνουμε την εγγενή πιθανότητα ενός υποτιθέμενου θαύματος. 
 
14. Το Μεγάλο Θαύμα: Το κεντρικό θαύμα που ισχυρίζονται οι Χριστιανοί είναι η ενσάρκωση-
ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Όλα τα άλλα θαύματα πρέπει να εναρμονιστούν με αυτό το θαύμα. 
Παρουσιάζονται διάφορες δυσκολίες: 1) Τι σημαίνει «ο Θεός γίνεται άνθρωπος»; 2) Αν η λύ-
τρωση του ανθρώπου είναι η αρχή της λύτρωσης της φύσης, αυτό δεν σημαίνει ότι ο άνθρω-
πος είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη φύση; Μια σημαντική υπόθεση μπορεί να ξεκαθαρίσει 
τα πράγματα αν γίνει αποδεκτή - ότι ο Θεός δεν ήταν απλώς "ενσαρκωμένος" στον Ιησού, ο 
ίδιος ο Θεός κατέβηκε πραγματικά. Το δόγμα της ενσάρκωσης αλληλεπιδρά με τη σύνθετη 
φύση του ανθρώπου, το πρότυπο της κατάβασης και της ανόδου ξανά, την επιλεκτικότητα και 
την αντιπροσωπευτικότητα. Πρέπει επίσης να αναρωτηθούμε πώς η φύση που δημιούργησε ο 
Θεός έφθασε στο σημείο να χρειαστεί λύτρωση και αν η ενσάρκωση προκλήθηκε από την 
πτώση ή θα είχε συμβεί ακόμα κι αν δεν είχε απαιτηθεί για τη λύτρωση. Το χριστιανικό δόγμα 
περιλαμβάνει μια συγκεκριμένη άποψη του θανάτου. Σε αντίθεση με την υψηλόφρονα ιδέα 
ότι "ο θάνατος δεν έχει σημασία" είναι η άποψη ότι ο θάνατος είναι το μεγαλύτερο κακό ό-
λων. Ο ανθρώπινος θάνατος είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης αμαρτίας-ο άνθρωπος δημι-
ουργήθηκε απρόσβλητος από το θάνατο και θα λυτρωθεί από αυτόν. Ο άνθρωπος έχει μια αν-
θρώπινη φύση με την οποία δεν νοιώθει τελείως άνετα, διότι δεν είναι η αρχική του κατάστα-
ση. Το θαύμα της ενσάρκωσης είναι αξιόπιστο επειδή φωτίζει και βἀζει σε τάξη όλα τα άλλα 
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φαινόμενα, εξηγεί το γέλιο και τη λογική μας, το φόβο μας για τους νεκρούς και τη γνώση μας 
ότι είναι κάπως καλό να πεθάνουμε. Έχει νόημα για το υπόλοιπο της ζωής μας. 
 
15. Τα θαύματα της παλιάς δημιουργίας: Η καταλληλότητα των χριστιανικών θαυμάτων και η 
διαφορά τους από τα μυθολογικά θαύματα έγκειται στο γεγονός ότι δείχνουν εισβολή από μια 
εξουσία που δεν είναι κάτι το ξένο προς τη φύση. Τα θαύματα του Χριστού μπορούν να ταξι-
νομηθούν με δύο τρόπους: Το πρώτο σύστημα θα είναι (1) θαύματα γονιμότητας (2) θαύματα 
Θεραπείας (3) θαύματα δατροφής(4)θαύματα κυριαρχίας πάνω στο ανόργανο (5) θαύματα 
αναστροφής (6) θαύματα τελειοποίησης και δοξασμού. Το δεύτερο σύστημα-που μπορεί να 
θεωρηθεί ότι διατρέχει το πρώτο μας δίνει μόνο δύο κατηγορίες μόνο: Είναι: θαύματα της πα-
λιάς Δημιουργίας και (2) Θαύματα της Νέας Δημιουργίας. Τα θαύματα της παλιάς δημιουργίας 
αναπαράγουν πράξεις που έχουμε ήδη δει σε μεγαλύτερη κλίμακα. Τα θαύματα της νέας δη-
μιουργίας επικεντρώνονται σε αυτά που πρόκειται να γίνουν ακόμα. Η αυθεντικότητα και των 
δύο επιβεβαιώνεται από το ύφος. 
 
16. Τα θαύματα της Νέας Δημιουργίας: Το να κηρύξει κάποιος  τον Χριστιανισμό σήμαινε 
πρωτίστως να κηρύξει την ανάσταση - όχι την πράξη της επιστροφής από τους νεκρούς, αλλά 
την κατάσταση της ανάστασης. Η ανάσταση δεν θεωρήθηκε ως απόδειξη της αθανασίας της 
ψυχής-ήταν η αρχή για κάτι καινούργιο, μιας νέας Δημιουργίας. Τα θαύματα της νέας δημι-
ουργίας μας οδηγούν σε μια νέα κατάσταση πραγμάτων όπου θα υπάρχει η τέλεια έκφραση 
μιας πνευματικής κατάστασης. 
 
17. Επίλογος: Πρέπει πάντα να είμαστε ενήμεροι για την «παραμονή κατάλοιπων» της φυσιο-
κρατίας σε κάθε συζήτηση και ανάγνωση - πρέπει να εκπαιδεύσουμε ξανά τον εαυτό μας και 
να εργαστούμε για να εξαλείψουμε ολόκληρο το είδος της σκέψης στο οποίο έχουμε ανατρα-
φεί. Η έννοια του «κάθε-τι-σμού» (η πεποίθηση ότι το «κάθε τι» να είναι αυθύπαρκτο, πιο ση-
μαντικό από κάθε συγκεκριμένο πράγμα και να περιέχει όλα τα συγκεκριμένα πράγματα) είναι 
επικίνδυνη. Όλα τα πράγματα δεν είναι ένα, αλλά πρέπει να προσέξουμε τη τάση του μυαλού 
να κινηθεί πίσω στη συνήθη προοπτική του. Δεύτερον, δεν πρέπει να περιμένουμε ένα θαύμα 
αν δεν ζούμε σε ένα σημείο μεγάλης πνευματικής σημασίας. 

 


